WYKAZ UWAG ZŁOŻONYCH W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE ZASAD I WARUNKÓW SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY,
TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ

W ramach konsultacji projektu tzw. Uchwały krajobrazowej wpłynęło do Urzędu m.st. Warszawy 3361 uwag, z tego 884 uwag unikalnych, w tym 85 uwag zarejestrowanych w ramach warsztatów zorganizowanych w trakcie konsultacji. Uwagi te zawarte są w poniższej tabeli, przy czym zgodnie z zasadami konsultacji
społecznych przyjętych przez Urząd m.st. Warszawy, zestawienie nie zawiera 183 uwag przekazanych przez podmioty związane z m.st. Warszawą, tj. komórki
urzędu oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. Uwagi te są procedowane w trybie komunikacji wewnętrznej.
Wszystkie zgłoszone uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane, przy czym duża część z nich wymaga rozstrzygnięcia w ramach dalszych prac, polegających
m.in. na doprecyzowaniu problemu bądź analizie prawnych i merytorycznych możliwości zastosowania odmiennych niż dotychczas sformułowań i przesądzeń.
W związku z powyższym, wiele istotnych dla Uchwały zagadnień nie zostało na tym etapie ostatecznie rozstrzygniętych. Należy przy tym podkreślić, że podstawowym celem i głównym założeniem projektu pozostaje działanie na rzecz ustanowienia ładu przestrzennego na obszarze m.st. Warszawy
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fizycznej lub
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uwagi

Treść uwagi

Rozpatrzenie uwagi

Uzasadnienie rozpatrzenia uwagi

uwaga
uwaga nieuwzględnio- uwzględniona
na
Uwagi zgłoszone elektronicznie
1 14.06.20 K. K.
17 r.
godz.
18.59

Wprowadzić zakaz wywieszania na budynkach i ogrodzeniach płacht reklamowych lub z danymi kontaktowymi
firm.

2 14.06.20 K. K.
17 r.
godz.
18.59

Wprowadzić zakaz oklejania szyb witrynowych przez
lokale i sklepy.

3 14.06.20 K. K.
17 r.
godz.
18.59

4 14.06.20 K. K.
17 r.
godz.
18.59

Uwaga nieProjekt Uchwały przewiduje zasadnicze ograniczenia możliwości umieszczauwzględniona nia na budynkach i ogrodzeniach tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
niebędących szyldami o formie siatki/banneru, w postaci dopuszczenia tego
typu obiektów tylko na elewacjach technicznych budynków poza obszarem
centralnym, a także na rusztowaniach remontowych na okres maksymalnie 6
miesięcy i co najmniej co 5 lat, oraz generalnym zakazie sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach za wyjątkiem tymczasowych ogrodzeń placów budowy.
Uwaga nieProjekt Uchwały przewiduje zasadnicze ograniczenie możliwości przesłaniauwzględniona nia witryn lokali handlowych i usługowych przez tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, dopuszczając je tylko w granicach 20% powierzchni prześwitu
witryny.

Wprowadzić zakaz stosowania nośników zmiennej treści.

Uwaga nieUwaga niejasna – neony oraz loga świetlne nie są nośnikami zmiennej treści.
uwzględniona Projekt Uchwały przewiduje zasadnicze ograniczenie możliwości sytuowania
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zmiennej treści, zakazując zasadniczo stosowania szyldów tego typu (za wyjątkiem dużych kompleksów
kinowych, cenników stacji paliw i informacji o stopniu wykorzystania miejsc
parkingowych) i ograniczając stosowanie niebędących szyldami tablic reklamowych i urządzeń reklamowych tego typu do ściśle ograniczonych ram
technologicznych i wielkościowych.

Wyjątkiem powinny być neony oraz świetlne loga firm na
dachach/ szczytach budynków (typu Samsung na Warsaw Spire, Deloitte na Q22, etc.), do których używania
ustawa [Uchwała] powinna zachęcać.

Uwaga nieBrak jest przekonującego uzasadnienia dla przedstawionej propozycji, zarówuwzględniona no jako generalnej metody oceny zgodności funkcjonowania nośników reklamowych z ładem przestrzennym, jak i konkretnego wskazania wysokości
takiego wskaźnika. Wydaje się, że w zaproponowanej wysokości byłby on
nadmiernie restrykcyjny dla budynków niskich (1-2 kondygnacje) i zbyt liberalny dla budynków bardzo wysokich.

Szyldy i reklamy umieszczane na budynkach nie powinny
zajmować łącznie więcej niż 1 % powierzchni ściany, z
wyjątkiem neonów.
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5 14.06.20 K. K.
17 r.
godz.
18.59

6 14.06.20 K. K.
17 r.
godz.
18.59
7 14.06.20 K. K.
17 r.
godz.
18.59

8 14.06.20 M. K.
17 r.
godz.
23.06

Uwaga nieWskazane rozwiązanie zostało dopuszczone w § 5 ust. 1 pkt 1 e) oraz § 7
uwzględniona ust. 1 pkt 1 b. Nie może ono jednak stanowić jedynego dopuszczalnego
rozwiązania z uwagi na fakt, że wejście do budynku może nie być widoczne z
przestrzeni publicznej, zaś w parterze budynku użyteczności publicznej mogą
funkcjonować lokale handlowe i usługowe wymagające tradycyjnych oznaczeń witryn. Jednocześnie na budynkach o tej funkcji dopuszczeniu powinny
podlegać także popularne i niekolidujące z ładem przestrzennym rozwiązania
w postaci ażurowych szyldów umieszczonych na kondygnacjach wyższych
bądź dachach (§ 5 ust. 2 pkt 1 a) i b), § 5 ust. 3).
Regulacje zaproponowane w projekcie Uchwały w zasadniczy sposób ograniUwaga skierowana do
Billboardy reklamowe nie powinny mieć wymiarów więkczają możliwości sytuowania tablic reklamowych, jednak zostaną one ponowdalszej analizy
szych niż 3x4 m i nie powinny być umieszczane wyżej
nie przeanalizowane. Projekt nie dopuszcza przesłaniania fasad budynków
niż na wys. 2 m. Nie powinny zakrywać fasady budynprzez tablice reklamowe – jest to możliwe jedynie w ściśle określonych raków.
mach w przypadku elewacji o charakterze technicznym.
W przypadku budynków biurowych, szyldy powinny być
umieszczane na tablicach zbiorczych np. przed wejściem.

Uwaga nie- Samorząd gminny posiada delegację ustawową do wprowadzenia tzw. opłaty
uwzględniona reklamowej za umieszczanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
widocznych z przestrzeni publicznej, jednak zgodnie z art. 37a ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kwestia ta nie może być
regulowana w projekcie analizowanej Uchwały.

Umieszczanie billboardów powinno być opodatkowane,
a każde umieszczenie billboardu powinno być zgłoszone
do Urzędu Miasta i miasto powinno wydać zgodę.

Uwaga skierowana do
Ulica Kondratowicza na mapie zaznaczona została
dalszej analizy
kolorem pomarańczowym (podobnie jak np. wylotowe i
szersze Modlińska czy Radzymińska), tymczasem jest to
ulica osiedlowa, w gęstej zabudowie mieszkalnej i rekreacyjnej (park), która dodatkowo ma być modernizowana i
zwężana przy okazji budowy metra, dlatego nie powinno
się przy niej dopuszczać tego rodzaju nośników; odpowiednie byłoby przyznanie tu klasy oznaczonej kolorem
żółtym, podobnie jak ulice o podobnym charakterze na
pobliskim Targówku Mieszkaniowym; tak samo należałoby uczynić z Bazyliańską jako przedłużeniem Kondratowicza, Rembielińską (tu też obecnie brak zróżnicowania
między nią a ul. Annopol, która nie przebiega przez
zabudowę mieszkalną), natomiast w przypadku ul. Wysockiego można dopuścić umieszczanie nośników średnich po stronie zachodniej (gdzie brak zabudowy mieszkalnej)
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Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych podlegać będą ponownej analizie
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

9 14.06.20 M. K.
17 r.
godz.
23.06

10

19.06.20 P. Z.
17 r.
godz.
12.15

Uwaga skierowana do
Ulica Grzybowska od pl. Grzybowskiego do Jana Pawła dalszej analizy
tu również przydzielono klasę taką samą jak np. al. Jana
Pawła, tymczasem jest to węższa ulica, o mniejszym
ruchu, dominuje zabudowa wielkomiejska, budynki stoją
blisko krawędzi jezdni i nie ma miejsca na tej wielkości
nośniki; odcinek ten powinien mieć taki sam status jak
łącząca się z nim ul. Królewska.
Uwaga
Mało precyzyjnie zdefiniowana jest „elewacja techniczna” uwzględniow §10 - w zamyśle ma chyba dotyczyć jedynie elewacji na
widocznych tymczasowo, do czasu ich zasłonięcia, w
praktyce jednak pozwala na montaż reklam w tysiącach
miejsc, które teoretycznie mogą być zasłonięte, ale
zapewne nigdy nie będą. Dotyczy to np. każdego bloku z
wielkiej płyty (na ślepych ścianach szczytowych) oraz na
ścianach szczytowych kamienic pozostałych po wojnie w
wyniku np. przebijania lub poszerzania ulic lub np. w
rejonie w którym pojawiła się powojenna zabudowa,
której obecnie nie można dogęścić. Poza tym należy
zwrócić uwagę, że nawet zasłonięta ślepa ściana rzadko
jest zasłaniana na pełną wysokość (różnica w wysokości
zabudowy sąsiednich budynków), co pozwala na stałą
ekspozycję reklam.

Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych podlegać będą ponownej analizie
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Ślepe ściany szczytowe wolnostojących budynków z wielkiej płyty nie spełniają kryteriów elewacji o charakterze technicznym z uwagi na fakt, że nie zostały one wzniesione z przeznaczeniem do przesłonięcia przez sąsiednią zabudowę o charakterze zwartym. Z uwagi na szereg innych przedstawionych
wątpliwości zapis zostanie jednak skorygowany.

Wg mnie należy zlikwidować tę możliwość poprzez
usunięcie punktu z Uchwały lub doprecyzować, że dotyczy to jedynie ścian, które są przeznaczone do zasłonięcia w MPZP, a reklamy należy usunąć po zrealizowaniu
zabudowy przylegającej, nawet jeśli nie zasłania ona
elewacji na pełną wysokość.
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19.06.20 P. Z.
17 r.
godz.
12.15

Uwaga skierowana do
Określenie zasady pierwszeństwa lub wskazanie procedalszej analizy
dury ustalania pierwszeństwa w przypadku reklam
umieszczanych wzdłuż dróg. Po wejściu przepisów w
życie miasto naraża się na wieloletnie spory prawne dot.
reklam, które same w sobie są zgodne z Uchwałą, ale
nie zachowują odległości od takiej samej reklamy na
innym gruncie prywatnym, która jest w zbyt małej odległości, czyli pojawia się dodatkowy warunek niezależny
od posiadacza danej nieruchomości.
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Potrzeba stworzenia przepisów przejściowych Uchwały, w tym związanych z
analizowanym zapisem, zostanie przeanalizowana w trakcie dalszych prac
nad dokumentem.
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13

19.06.20 P. Z.
17 r.
godz.
12.15

19.06.20 P. Z.
17 r.
godz.
12.15

14 20.06.20 P. M.
17 19:54

15 21.06.20
17 r.
godz.
09.47

Krajowa Izba
Gospodarcza
Elektroniki i
Komunikacji

Uwaga skierowana do
Ogrodzenia istniejące. Uchwała zwalnia z obowiązku
dalszej analizy
dostosowania istniejących ogrodzeń – § 18. Jak rozumiem intencją jest pozostawienie ogrodzeń, które trochę
odbiegają od parametrów i w zasadzie bardzo nie przeszkadzają. Jednak często mamy do czynienia z ogrodzeniami, które ewidentnie szpecą, które zgodnie z
projektem Uchwały można by pozostawić na długie lata.
Sugeruję więc, aby ogrodzenia wykonane z materiałów
niedopuszczalnych (§17 ust. 5) musiałyby być dostosowane do wymagań Uchwały w ciągu np. 2 lub 3 lat,
natomiast dla pozostałych - określić czas na wymianę
porównywalną z ogólną trwałością tego typu konstrukcji np. 15 czy 20 lat.

Dostosowanie istniejących ogrodzeń do zapisów Uchwały wiązałoby się
przede wszystkim z likwidacją wielu tego typu instalacji, a nie tylko zmianą ich
kształtu estetycznego. Taka dyspozycja spowodowałaby istotny wzrost kosztów społecznych Uchwały i mogłaby w praktyce oddalić perspektywę realizacji
jej zapisów. Problem poddany zostanie jednak ponownej analizie, szczególnie
w kontekście ograniczenia obowiązku dostosowania do uchybień materiałowych i w dłuższej perspektywie czasowej.

Uwaga
Ogrodzenia tymczasowe §17 ust. 10 - brak wymagań dla uwzględniona
ogrodzeń tymczasowych otwiera furtkę do działań takich
jak obecnie z reklamami - tzn. szpecące ogrodzenie co 3
lata będzie wymieniane na inne szpecące. Wg mnie
należy doprecyzować, ze dotyczy to jedynie placów
budowy inwestycji realizowanych w oparciu o pozwolenie
na budowę lub skutecznie zgłoszonych.

Wątpliwość zasadna, wskazany zapis zostanie zmodyfikowany.

Uwaga nieProjekt Uchwały nie dopuszcza sytuowania wskazanego typu nośników reuwzględniona klamowych (niewielkie kartki) na elementach infrastruktury drogowej. Przedmiotem Uchwały nie jest jednak polityka jednostek samorządu gminnego w
zakresie egzekucji jej zapisów; Uchwała nie ma także wpływu w określone
przez ustawę instrumenty egzekucyjne i ich skuteczność.

Czy uchwala krajobrazowa zmieni cos w zakresie malych
papierowych reklam, ktore wisza nielegalnie na slupach
(latarnie, znaki drogowe, sygnalizacja swietlna), wiatach
przystankowych itp.?
Te reklamy sa w calym miescie i nie widac oznak, zeby
ktos cos z tym zrobil, a niszcza przestrzen na rowni z
reklama wielkoformatowa. Atakuja na poziomie oczu
przechodnia. Miasto w wybranych miejscach je sprzata,
ale nieregularnie, a czesto nie sprzata wcale. W dyskusji
nad uchwala krajobrazowa nie spotkalem sie z tematem
tych malych reklam, jakby problem nie istnial.
Wniosek o uwzględnienie w projekcie Uchwały dopuszczenia funkcjonowania w przestrzeni publicznej reklamy
cyfrowej ze zmiennym obrazem.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Opinia Zastępcy Dyrektora Wydziału Estetyki p.
Wojciecha Wagnera, wypowiedziana podczas konferencji
poświęconej w/w projektowi w dniu 5 czerwca 2017 r., w
której zawarł ocenę reklamy cyfrowej jako formy
agresywnej, nie popierając swej tezy żadnymi badaniami,
nie może stanowić w naszej ocenie stanowiska, na bazie
którego można budować właściwą strukturę reklamy w

Należy wskazać, że opinia o nieaktualnym charakterze spostrzeżeń
dotyczących agresywnego wizualnie charakteru reklamy elektronicznej w
przestrzeni publicznej nie znajduje uzasadnienia w sytuacji faktycznej. W
przestrzeni m.st. Warszawy funkcjonują liczne cyfrowe ekrany reklamowe o
dużej powierzchni i niekontrolowanej silnej emisji światła, które nie tylko w
sposób rażący zakłócają ład przestrzenny, ale powodują efekt olśnienia u
przechodniów i kierowców, szczególnie po zmroku.
Projekt Uchwały nie blokuje rozwoju technicznego i technologicznego, ani nie
eliminuje części branży związanej z produkcją wielkoformatowych urządzeń
cyfrowych, określa jedynie zasady i warunki sytuowania obiektów
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reklamowych na terenie m.st. Warszawy. Zakładając, że przyjęte zostaną
przepisy w proponowanym zakresie, tj. ograniczające wielkość wyświetlaczy
cyfrowych na otwartej przestrzeni, wielkopowierzchniowe urządzenia cyfrowe
będą mogły znaleźć zastosowanie np. w centrach handlowych, na dworcach,
lotniskach, w halach widowiskowych i sportowych, na stadionach, podczas
koncertów plenerowych itd.

przestrzeni publicznej.
Obiegowa opinia o agresywnym charakterze reklamy
elektronicznej jest już nieaktualna:
a) Pierwotnie na nośnikach emitowano bardzo krzykliwe
materiały reklamowe, co w połączeniu ze zbyt dużą
jasnością świecenia powodowało dyskomfort odbiorców.
Nośniki były nowością a właściciele często niezwiązani z
branżą reklamową. Badania wykazały, że dla uzyskania
odpowiedniej skuteczności reklamy muszą być
przygotowywane inaczej. Aktualnie nośniki reklamy
cyfrowej w większości są obsługiwane przez
profesjonalne podmioty, przez co sposób komunikacji
treści znacząco się zmienił.

Z uwagi na złożoność sposobu funkcjonowania ekosystemów informacyjnych
w przestrzeni publicznej, możliwość ich profesjonalnej realizacji przez
konkurujące ze sobą podmioty reklamowe może budzić istotne wątpliwości,
szczególnie w kontekście relacji między informacyjną i reklamową warstwą
przekazu. Istotne znaczenie posiada wyraźne oddzielenie bloków
reklamowych od programów informacyjnych. W przypadku nośników
cyfrowych w przestrzeni publicznej, usytuowanych np. wzdłuż dróg,
poinformowanie odbiorcy o charakterze prezentowanego aktualnie materiału
może być nierealne ze względu na krótki czas kontaktu odbiorcy z
komunikatem.

b) Pierwsze nośniki elektroniczne lokalizowane były
nielegalnie, często w bardzo bliskiej od-ległości od drogi.
Ustawa krajobrazowa precyzyjnie uregulowała tą
kwestię, określając parametry lokalizacji, wprowadzając
kary za nielegalne reklamy lub np. zabraniając emisji
ruchomych obrazów na nośnikach.

Poruszony problem negatywnego wpływu połączeń w urządzeniach
wielomodułowych na bezpieczeństwo jest niezwykle istotny. Z tego właśnie
powodu duże, wielomodułowe urządzenia nie powinny być stosowane
masowo na zewnątrz jako element zagospodarowania terenu, gdzie są
narażone na takie zjawiska atmosferyczne, jak siła parcia wiatru czy korozja
elementów konstrukcyjnych pod wpływem wilgoci. Stosowane we wnętrzach
obiektów budowlanych (np. na dworcach, stadionach) nie stanowią
zagrożenia dla osób przebywających w ich sąsiedztwie.

Jeden z bardziej dogłębnych raportów dotyczących
oddziaływania reklamy cyfrowej „Federal Highway Administration USA” z grudnia 2013 r., jednoznacznie określił,
że reklama LED nie rozprasza kierowców i nie wpływa w
żaden sposób na niebezpieczeństwo na drogach.

Zapisy dotyczące nośników reklamowych w formie wyświetlaczy wykonanych
w technologii cyfrowej zostaną przeanalizowane w ramach prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

Przedstawiony projekt w rzeczywistości blokuje jakikolwiek rozwój techniczny i technologiczny branży reklamowej.
Wnikliwa analiza projektu jednoznacznie wskazuje, że
miasto chce zamknąć się na jakąkolwiek nowoczesną
reklamę cyfrową, redukując jej obecność do tzw. wyświetlaczy emitujących statyczną reklamę.
Ustawa Krajobrazowa przyjęta 24.04.2015 r. dająca
podstawę do przyjmowania przez miasta i gminy Uchwał
reklamowych, nakładała pewne restrykcje na reklamę
cyfrową z ruchomym obrazem, to jednak pozwala na jej
funkcjonowanie. Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt m.st. Warszawy w rzeczywistości tą część
branży całkowicie eliminuje.
Proponowane regulacje w sposób znaczący ograniczają
możliwość wykorzystania najnowszych technik i technologii w zakresie wyświetlania obrazu, poprzez zawężenie
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możliwości używania wyświetlaczy cyfrowych jedynie w
segmencie ustandaryzowanych nośników reklamy w
formacie małym, wykluczając możliwość włączenia
formatu średniego oraz dużego.
Ekrany cyfrowe mają bardzo szerokie możliwości techniczne, to nowoczesne narzędzie komunikacyjne XXI
wieku odpowiadające potrzebom współczesnych miast i
metropolii. Dodatkowo w kontekście deklarowania przez
władze Warszawy budowy inteligentnego miasta (Smart
City), są to urządzenia, które w przyszłości będą zintegrowane z innymi elementami nowoczesnego miasta,
tworząc ekosystem informacyjno-reklamowy.
Cyfrowe metody komunikacji i systemy Digital Signage,
które w normalnych okolicznościach kontrolują przekaz
informacyjno-reklamowy, a w sytuacjach kryzysowych
lub zagrożeń, będą mogły być natychmiast zmienione na
treści ostrzegawcze czy informacyjne, są niezbędnymi
elementami „inteligentnego miasta”.
W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, sieci ekranów
cyfrowych, umożliwiają integrację z systemami zarządzania kryzysowego m.in. z policją, strażą pożarną czy
też szpitalami i umożliwiają dynamiczny przekaz ważnych informacji, np. o zagrożeniach.
Parametry techniczne ekranów cyfrowych:
Duże rozmiary ekranów cyfrowych będą zawsze oglądane z odległości większej niż 6 m, dlatego zastosowanie
będzie miał tylko pixel 6 mm i większy.
Podczas procesu projektowania urządzeń do wyświetlania należy:
 zapewnić automatyczne dopasowanie jasności
wyświetlacza na podstawie czujnika światła,
 w przypadku awarii czujnika - zapewnić
harmonogram backupu zmniejszający jasność na
podstawie harmonogramu (dzień/noc)
 zapewnić kąty widzenia przynajmniej:
 w poziomie 160° (+/- 80°),
 w pionie 95° (+40/- 55°)
 zapewnić aby temperatura kolorów regulowana
była przynajmniej w zakresie: min 4,500 - 9,000K
 zapewnić kalibrację bieli przynajmniej D65 6500K, standard kalibracji kolorów przy-najmniej
REC 709, REC 2020
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W celu ograniczenia ryzyka oślepienia rekomendujemy
zastosowanie wyświetlaczy w technologii Surface
Mounted Device ze względu na bardzo wysoką jasność
natywną rozwiązania. Poza mechanizmem
automatycznego sterowania jasnością za pomocą
sensorów musi zapewniać możliwość programowalnej
przez komputer sterujący regulacji zgodnie z
harmonogramem wschodów i zachodów słońca.
Przypadkowe świecenie urządzenia w pełnej jasności po
zmroku, np. w przypadku awarii sensora, może powodować zagrożenia dla kierowców, konieczne jest dodatkowe systemowe zabezpieczenie.

16 26.06.20 J. W.
17 r.
godz.
20.30

17 25.06.20 H. I.
17 r.
godz.
11.45

W
celu
zapewnienia
bezpieczeństwo
instalacji
(przechodniów i infrastruktury) rekomendujemy aby
ekrany były zaprojektowane na ekstremalne warunki
pogodowe, w szczególności związane z wiatrami o dużej
prędkości. Trwałość instalacji powinna wytrzymywać
uderzenia wiatru powyżej 200 km/h. Połączenia modułów
wyświetlania pod wpływem ekstremalnie silnego wiatru
niosą ryzyko uszkodzeń zagrożenia dla ludzi
przebywających w otoczeniu.
Coraz częstszym problemem jest wypełnianie przeświUwaga skierowana do
tów w ogrodzeniach różnego rodzaju foliami i siatkami
dalszej analizy
ogrodniczymi oraz matami słomianymi. Coraz częściej
stosowane są najtańsze modułowe ogrodzenia np. typu
Beta Fence, a następnie przeplatane lub obwieszane
właśnie różnymi siatkami czy foliami. W treści Uchwały
nie ma nic o tego typu praktykach, co więcej, wydaje się,
że wymiana tej folii może być uznawana za remont płotu
co może prowadzić do utrwalenia tej formy ogrodzeń.
Będę wdzięczny za ustosunkowanie się do tych wątpliwości.
Z przewodnika po projekcie Uchwały krajobrazowej dla
Warszawy wynika, że nośniki reklamowe dotyczące
usług świadczonych w budynku usytuowanym na działce,
na której znajdują się te nośniki będą podlegały pod
definicję szyldów.
Chciałbym pokazać przykład umieszczenia szyldów,
który moim zdaniem nie jest uregulowany poprzez
Uchwałę w proponowanej na razie postaci, a być powinna. Mieszkam w kamienicy przy ul. Popularnej 19 w
Warszawie. W parterze znajduje się lokal Medycyny
Estetycznej. Medycyna umieściła w ogrodzeniu podświetlane reklamy (szt 7), powołując się na prawo wyłączne-

Spostrzeżenie zawarte w uwadze jest trafne, możliwość regulacji tego zagadnienia w Uchwale wymaga jednak dalszej analizy.

Uwaga nieSamo zakwalifikowanie danej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
uwzględniona nie oznacza automatycznie zgodności takiego obiektu z zasadami ładu przestrzennego i zapisami projektu Uchwały. Dokument przewiduje ścisłe ograniczenia możliwości sytuowania szyldów, które wykluczać będą m.in. przesłanianie prześwitu witryn w stopniu większym niż 20% powierzchni prześwitu,
bądź umieszczanie na ogrodzeniu szyldów przekraczających powierzchnię
0,25 m2; większe obiekty (do 1 m2) będą mogły być sytuowane na ogrodzeniach tylko przy spełnieniu szeregu innych warunków dotyczących lokalizacji
innych szyldów na nieruchomości (§ 6 ust. 1 pkt 3).
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18 24.06.20 P. S.
17 r.
godz.
11.18

19 29.07.20
17
godz.
12:18

20 29.07.20
17
godz.
12:18

Piotr Pietruszyński
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

Piotr Pietruszyński
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ
21 29.07.20 Piotr Pietruszyń17
ski
godz. Przewodniczący
12:18 Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

go użytkowania pasa gruntu przed kamienicą. Ówczesny
właściciel Medycyny wykonał na swój koszt ogrodzenie
za zgodą wspólnoty (wspólnota nie przeanalizowała
wówczas projektu wykonania). Istnieje dla terenu plan
miejscowy ale wymiar pojedynczego szyldu jest zgodny z
planem, zresztą plan miejscowy w ogóle nie wymienia
zakazu szyldów w ogrodzeniu. Dodatkowo Medycyna
umieściła w oknach kolejne szyldy, które zakrywają
szprosy okienne.
W załączeniu przesyłam zdjęcia kamienicy i szyldów dla
jasności sytuacji (na szczęście szyldu wolno stojącego już nie ma). Będę wdzięczny o uwzględnienie ograniczenia tak ekspansywnej polityki szyldowo/reklamowej w
uchwale krajobrazowej dla Warszawy.
Zwracam sie z prośbą o uwzględnienie w Ustawie zakazu zawieszania różnego rodzaju reklam i bilbordów na
ogrodzeniach. Jest to jeden z najbardziej negatywnie
wpływających na krajobraz elementów w Polsce.

§ 2.1 punkt 1) granice obszaru centralnego na terenie
dzielnicy Praga Północ ustalić jako obszar zwarty
pomiędzy: rondem Starzyńskiego – ulicą Starzyńskiego –
wzdłuż linii kolejowych, stanowiących granicę z
dzielnicami Targówek oraz Praga Południe, aż do Mostu
Średnicowego.

Uwaga nieDokument przewiduje ścisłe ograniczenia możliwości sytuowania na ogrodzeuwzględniona niu szyldów, które będą przekraczać powierzchnię 0,25 m 2; większe obiekty
(do 1 m2) będą mogły być sytuowane na ogrodzeniach tylko przy spełnieniu
szeregu innych warunków dotyczących lokalizacji innych szyldów na nieruchomości (§ 6 ust. 1 pkt 3).

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

§ 2.1 punkt 2) granice obszaru śródmiejskiego na terenie
dzielnicy Praga Północ ustalić jako obszar zwarty
pomiędzy: rondem Starzyńskiego – ulicą Starzyńskiego –
wzdłuż linii kolejowej, biegnącej od ronda Żaba do Trasy
Toruńskiej – wzdłuż fragmentu Trasy Toruńskiej,
stanowiącego granicę Pragi Północ i dzielnicy Białołęka.
§ 5 punkt 3) lit. c) słowo "winny" zastąpić słowem
"muszą".

Sytuowanie na ogrodzeniach tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
niebędących szyldami przewidziane jest w ograniczonym stopniu tylko w
przypadku tymczasowych ogrodzeń placów budowy (§11 pkt 5).
Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na przesądzeniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na podstawie kompleksowych analiz
urbanistyczno-funkcjonalnych. Granice obszaru centralnego na terenie dzielnicy Praga-Północ zostaną jednak ponownie przeanalizowane, szczególnie
pod kątem ich poszerzenia do granic pokrywających się z zapisami studium,
tj. opartych o przebieg ul. Starzyńskiego i Szwedzkiej.

Uwaga nieUstalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na przesąuwzględniona dzeniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na podstawie kompleksowych analiz
urbanistyczno-funkcjonalnych. Wobec niskiej intensywności zabudowy proponowanego do włączenia do obszaru śródmiejskiego rejonu północnej Pelcowizny, brak jest dostatecznych przesłanek do odejścia od ww. przesądzeń.
Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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Zawarta w analizowanym zapisie dyspozycja stanowi zalecenie, a nie bezwzględny nakaz z uwagi na trudności z jej właściwą realizacją na budynkach
o różnej wysokości witryn. Zagadnienie to zostanie jednak ponownie przeanalizowane.

22 29.07.20
17
godz.
12:18

Piotr Pietruszyń- § 8 zwrot "do 3 lat" zastąpić słowami "do jednego roku".
ski
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Długość okresu wyznaczonego na dostosowanie istniejących szyldów do
regulacji określonych w uchwale stanowić musi kompromis między dążeniem
do jak najszybszego wprowadzenia na terenie m.st. Warszawy zasad ładu
przestrzennego a obciążeniem budżetów małych przedsiębiorstw, szczególnie silnie reprezentowanych wśród użytkowników szyldów. Omawiany zapis
zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

23 29.07.20
17
godz.
12:18

Piotr Pietruszyński
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

§ 9.1 punkt 1) nadać lit. a) następujące brzmienie:
Uwaga skierowana do
"nieruchomościach budowlanych, gruntowych, częściach dalszej analizy
budynków, obiektach i urządzeniach budowlanych, w tym
ogrodzeniach, o funkcji oświatowej, sakralnej, służących
administracji publicznej i placówkom dyplomatycznym,".

Proponowane zmiany, w tym ograniczenie obszaru dopuszczenia siatek
reklamowych i tablic reklamowych na budynkach, zostaną przeanalizowane w
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

§ 10 punkt 1) lit. b) po zwrocie "zlokalizowanymi poza
obszarem centralnym" dodać słowa "oraz śródmiejskim".

§ 10 punkt 1) lit. c) po zwrocie "poza obszarem
centralnym" dodać "i śródmiejskim".
24 29.07.20 Piotr Pietruszyń- § 12 punkt 3. podpunkt 1)
17
ski
lit. a) wartość "50 m" zastąpić wartością "80 m",
godz. Przewodniczący
wartość "30 m" zastąpić wartością "40 m".
12:18 Komisji Infrastruktury
lit. b) wartość "150 m" zastąpić wartością "200 m",
Rady Dzielnicy
wartość "100 m" zastąpić wartością "150 m".
Praga Północ
lit. c) wartość "300 m" zastąpić wartością "500 m".
25 29.07.20 Piotr Pietruszyń- § 14 zwrot "do 2 lat" zastąpić słowami "do jednego roku".
17
ski
godz. Przewodniczący
12:18 Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ
26 29.07.20 Piotr Pietruszyń- § 16 punkt 2. zwrot "na 5 lat" zastąpić słowami "na 3
17
ski
lata".
godz. Przewodniczący
12:18 Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Wskazane w projekcie minimalne odległości między wolnostojącymi nośnikami reklamowymi zostaną ponownie przeanalizowane w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

W odniesieniu do długości okresu wyznaczonego na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami do
regulacji określonych w uchwale napłynęły w trakcie procesu konsultacji
szczególnie liczne i wzajemnie sprzeczne uwagi. Omawiany zapis zostanie
ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga nieUjednolicenie form obiektów małej architektury stanowi ważny, acz nie pierwuwzględniona szorzędny czynnik decydujący o jakości przestrzeni publicznej. W związku z
powyższym, a także ich niekomercyjnym charakterem, zasadne wydaje się
umożliwienie amortyzacji kosztów instalacji istniejących już obiektów.
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27 29.07.20
17
godz.
12:18

Piotr Pietruszyń- § 16 punkt 9., podpunkt 1) wartość "400 m" zastąpić
ski
wartością "200 m", wartość "4 ha" zastąpić wartością "2
Przewodniczący ha".
Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zaproponowane wielkości zostały wyznaczone w oparciu o wymiary największych, historycznie ukształtowanych kwartałów śródmieścia Warszawy.
Omawiane zagadnienie zostanie jednak poddane ponownej analizie.

28 29.07.20
17
godz.
12:18

Piotr Pietruszyński
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

§ 18 nadać następujące brzmienie: Nakazuje się
dostosowanie do zakazów, zasad i warunków
określonych w uchwale wszystkich ogrodzeń
wybudowanych po 1989 roku, istniejących w dniu jej
wejścia w życie, w ciągu 3 lat od wejścia Uchwały w
życie.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Dostosowanie istniejących ogrodzeń do zapisów Uchwały wiązałoby się z
likwidacją wielu tego typu instalacji, a nie tylko zmianą ich kształtu estetycznego. Taka dyspozycja spowodowałaby istotny wzrost kosztów społecznych
Uchwały i mogłaby w praktyce oddalić perspektywę realizacji jej zapisów.
Problem poddany zostanie jednak ponownej analizie, szczególnie w kontekście ograniczenia obowiązku dostosowania do uchybień materiałowych i w
dłuższej perspektywie czasowej.

29 29.07.20
17
godz.
12:18

Piotr Pietruszyński
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy
Praga Północ

W załączniku nr 1 do projektu Uchwały ustalić
dopuszczalne wolnostojące, ustandaryzowane nośniki
reklamowe wzdłuż przebiegającego na terenie Pragi
Północ odcinka al. Solidarności od placu Wileńskiego w
kierunku Targówka na format średni, mały – po
jednej stronie jezdni.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych podlegać będą ponownej analizie
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

30 28.06.20
17 r.,
godz.
16.18

Polska Izba
Informatyki Telekomunikacji
[PIIT]

W związku z konsultowaną obecnie Uchwałą Uwaga skierowana do
krajobrazową, której celem jest uporządkowanie dalszej analizy
przestrzeni
miejskiej
w
zakresie
powierzchni
reklamowych, należy zwrócić uwagę na proponowane
rozwiązania w zakresie technologii wyświetlaczy.
Obserwowany w europejskich stolicach trend digitalizacji
przestrzeni miejskiej w celu wdrażania rozwiązań Smart
Cities pozwala dostrzec systematyczne odchodzenie od
analogowych form przekazu w kanałach informacyjnych
(Miejski
System
informacyjny),
reklamowych
(powierzchnie reklamowe), czy spełniających rolę
ostrzegawczą (System Wczesnego Ostrzegania).
Nośniki cyfrowe, w tym wyświetlacze w technologii SMD,
są przykładem zastosowania estetycznej formy
komunikacji wykorzystywanej w tkance miejskiej. Dzięki
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Powierzchnia ekspozycyjna tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego
pozostaje w ścisłym związku ze stopniem jego ingerencji wizualnej w
otoczenie, a tym samym ład przestrzenny. Istotny jest także wpływ tego typu
instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie
Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of electronic
billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, 2013).
Zapisy dotyczące nośników reklamowych w formie wyświetlaczy wykonanych
w technologii cyfrowej zostaną ponownie przeanalizowane w ramach prac
nad kolejną wersją projektu Uchwały.

ich zastosowaniu możliwe jest zmniejszenie całościowej
powierzchni ekspozycyjnej (co zgodne jest z myślą
projektodawcy) na rzecz lepiej zarządzanej treści
cyfrowej.
Możliwości zastosowania (prócz reklamowych) oraz
zalety dotyczące bezpieczeństwa, zużycia prądu oraz
bezawaryjności, przemawiają za jak najszerszym
wykorzystaniem tego typu nośników w ramach reklamy (i
nie tylko) w przestrzeni miejskiej. Biorąc pod uwagę
systematyczne zmniejszenie dostępnej powierzchni
reklamowej w obrębie zarówno centrum miasta, jak i
pozostałych stref, należy przede wszystkim wskazać, że
kluczowym dla zapewnienia efektywnych i estetycznych
nośników reklamy będzie właśnie technologia, w której
będą wykonane.
Rozwiązania zawarte w obecnym projekcie Uchwały
krajobrazowej mówią o ekranach wykonanych z diod
elektroluminescencyjnych w technologii Surfaced Mouted
Device (SMD) opartych o wartość wielkości piksela na
poziomie 5mm.
Idąc za tym, należałoby rozważyć rozszerzenie zakresu
tej technologii na pozostałe ustandaryzowane nośniki
formatu średniego oraz dużego oraz umożliwić
wykorzystanie wyświetlaczy tego typu na większych
formatach
reklamowych.
Stanowiąc
rozwiązania
efektywne w zakresie zarządzania treścią, bezpieczne w
zakresie ekspozycji i kontaktu z kierowcami, jak również
estetyki krajobrazowej – wyświetlacze w technologii SMD
powinna być dostępne dla wszystkich formatów reklamy.
Należy zaznaczyć, że technologia ta (przy założeniu
5mm lub 6mm i więcej) spełnia szereg istotnych z punktu
widzenia
projektodawcy
cech
związanych
z
bezpieczeństwem:



Całkowicie aluminiowa konstrukcja kabinetów
ograniczająca wagę charakteryzująca się dużą
trwałością materiałową
Montaż on-site dużych elementów ściany
zwiększa bezpieczeństwo – mniej punktów
łączeń – mniej awarii.

Kolejnym aspektem jest zużycie energii, które w przy-
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padku wyświetlaczy SMD cechuje się zdecydowaną
efektywnością na tle innych form wyświetlania.

31

29.06.20
17
r.
godz.
14.46

Pracodawcy RP

Uwaga skierowana do
Mając na uwadze trwające od początku czerwca br.
dalszej analizy
konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały krajobrazowej, której zadaniem jest wprowadzenie nowego
ładu reklamowego w przestrzeni miasta stołecznego
Warszawy, Pracodawcy RP pragną zwrócić uwagę
projektodawców na kilka kluczowych – naszym zdaniem
– obszarów.

Projekt Uchwały nie pomija rozwiązań związanych z cyfrowymi metodami
wyświetlania, podejmując wysiłek zdefiniowania rozwiązań technicznych w
tym zakresie zgodnych z zasadami ładu przestrzennego i dopuszczając do
szerokiego stosowania w przestrzeni miasta nośniki reklamowe w formie
wyświetlaczy cyfrowych o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczającej 3 m 2,
a także o większych formatach umieszczonych w przejściach podziemnych i
podziemnych obiektach Metra Warszawskiego oraz na budynkach kompleksów kinowych.

Celem wypracowanego przez Urząd Miasta Warszawy
dokumentu jest ujednolicenie oraz uporządkowanie
przestrzeni miejskiej w kontekście reklam, wykorzystując
przy tym obecne trendy w zakresie rozwiązań architektonicznych. Biorąc pod uwagę cel oraz zakres regulacji na
uwagę zasługuje fakt pominięcia rozwiązań związanych z
cyfrowymi metodami wyświetlania. Wydaje się, iż w
kontekście przeobrażeń struktur miejskich na całym
świecie, które skłaniają się ku coraz większemu ucyfrowieniu tkanki miejskiej, wykorzystanie digitalowych nośników reklamy jest jak najbardziej uzasadnione.

Jednocześnie należy podkreślić, ze powierzchnia ekspozycyjna tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego pozostaje w ścisłym związku ze stopniem jego ingerencji wizualnej w otoczenie, a tym samym ład przestrzenny.
Istotny jest także wpływ tego typu instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad
Drogami i Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010
r. (Effects of electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, 2013).

Proponowana w uchwale technologia nośników SMD to
przykład rozwiązań spójnych wizualnie, wpisujących się
w przestrzeń miejską. Rozwiązania te pozwalają dodatkowo zarządzać treścią w sposób nowoczesny i dają
możliwość współdziałania w zakresie innym niż reklama
form komunikacji – systemy informatyczne czy funkcje
ostrzegawcze.

Z uwagi na złożoność sposobu funkcjonowania ekosystemów informacyjnych
w przestrzeni publicznej, możliwość ich profesjonalnej realizacji przez konkurujące ze sobą podmioty reklamowe może budzić istotne wątpliwości, szczególnie w kontekście relacji między informacyjną i reklamową warstwą przekazu. W przypadku nośników cyfrowych w przestrzeni publicznej, usytuowanych
np. wzdłuż dróg, poinformowanie odbiorcy o charakterze prezentowanego
aktualnie materiału może być niemożliwe ze względu na krótki czas kontaktu
odbiorcy z komunikatem.

Mając na względzie powyższe, należałoby zastanowić
się nad możliwością udostępnienia kategorii wyświetlaczy cyfrowych w ustandaryzowanych nośnikach w formacie średnim i dużym, a nie tylko w małym, jak to jest
zawarte w obecnie proponowanych regulacjach.

Zapisy dotyczące nośników reklamowych w formie wyświetlaczy wykonanych
w technologii cyfrowej zostaną ponownie przeanalizowane w ramach prac
nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Nośniki cyfrowe spełniają szereg funkcji, które zdecydowanie pozytywnie mogą wpłynąć na zachowanie estetyki
i przejrzystości przestrzeni miejskiej. Jako rozwiązanie
pozwalające na kontrolę i łatwość zarządzania treścią,
cechujące się dużym poziomem funkcjonalności oraz
będące bezpiecznym medium w kontekście kontaktu
ekspozycji z kierowcami – w tym brak rozpraszania
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światłem kierowców przy wykorzystaniu technologii LED.
Wytrzymała i estetyczna konstrukcja wyświetlaczy, szybki i łatwy montaż oraz energooszczędność wyświetlaczy
SMD to zapewnienie długotrwałego funkcjonowania i
wielu możliwości wykorzystania takiej ekspozycji.
Redefiniowanie przestrzeni miejskiej zawsze powinno
odbywać się w zgodzie z obowiązującymi trendami,
których celem jest wzrost estetyki miejskiego krajobrazu,
zapewnienie efektywnej komunikacji z mieszkańcami i
rozwijanie rozwiązań posiadających więcej niż jedno
zastosowanie w tkance miejskiej.
Rozszerzanie kategorii ustandaryzowanej średniej i dużej
reklamy o możliwość ekspozycji na wyświetlaczach
cyfrowych przyczyniłoby się z pewnością do lepszego
oraz bardziej estetycznego zarządzania informacją,
treścią reklamową oraz komunikatami miejskimi.
Myślę, że ciekawym rozwiązaniem będzie wydzielenie
specjalnej strefy (miejsca) w Warszawie, w którym reklamodawcy, producenci rozwiązań audio-video artyści
będą mieli możliwość zaprezentować różnorodną gamę
rozwiązań nie objętych restrykcjami na wzór Piccadilly
Circus.
32 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Uwaga nieuwzględniona Projekt Uchwały reguluje rozwiązania powtarzalne, najpowszechniej
występujące w przestrzeniach publicznych (np. stojaki rowerowe lub słupki
wygradzające). Standaryzowanie rozwiązań rzadszych czy wręcz
indywidualnych niesie ze sobą ryzyko „przeregulowania” zagadnienia i
uniemożliwienia w przyszłości sytuowania obiektów nieszkodliwych
estetycznie – czy to z powodu pojawienia się nowych potrzeb społecznych
czy też nowych technologii. Warto podkreślić, że, niezależnie od postanowień
Uchwały, m.st. Warszawa i tak posiada tytuł zarządczy nad ogromną
większością terenów publicznych w Warszawie i może innymi, bardziej
elastycznymi narzędziami, równolegle wpływać na formę instalowanych tam
obiektów. Należy jednocześnie wskazać, że wymieniony przez wnioskodawcę
przykład latarni zgodnie z orzecznictwem uznawany jest za budowlę, a nie
obiekt małej architektury (np. wyrok WSA w Gdańsku, I SA/Gd 1477/14), i nie
może być regulowany w uchwale.

Do małej architektury należy zaliczyć więcej obiektów,
również tych, które obecnie nie są stosowane, a mogą
pojawić się w mieście w przyszłości, np. przez budżet
partycypacyjny.
Przykłady: poidełka, hydranty, ławki zwykłe oraz
interaktywne z muzyką lub wejściami USB, bankomaty,
biletomaty, parkomaty, automaty do wydawania napojów,
wszystkie typy latarń, liczydła rowerowe, budki z
instalacjami elektrycznymi, słupki na których montowane
są znaki drogowe, maszty sygnalizatorów, stojaki
rowerowe, wiaty przystankowe, zadaszenia parkingów
rowerowych, podpórki rowerowe, słupki blokujące zwykłe
oraz z łańcuchem, słupki blokujące stosowane na
drogach rowerowych, stoliki do gry w szachy, grille,
leżaki i hamaki, słupki przystankowe, maszty flagowe,
stacje rowerów miejskich, „piesuary”, budki lęgowe,
karmniki, ładowarki samochodów elektrycznych, stacje
do naprawy rowerów
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33 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

34 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

35 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
36 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Uwaga nieuwzględniona Projekt przewiduje ujednolicenie barwy metalowych elementów małej architektury (§ 15 ust. 1 f), rekomendując w szczególności dalsze stosowanego już
dziś szeroko w Warszawie antracytowego odcienia RAL 7014. Jest to kolor
dyskretniejszy od czystej czerni, lepiej wtapiający się w przestrzeń miasta.

Mała architektura w poszczególnych obszarach miasta
powinna być ze sobą spójna kolorystycznie. Słupki blokujące, słupki do montowania znaków drogowych, maszty
sygnalizacji, latarnie, stojaki rowerowe, płotki wygradzające, słupki przystankowe powinny być stosowane domyślnie w kolorze czarnym.
Należy wprowadzić obowiązek wymiany niektórych
typów obiektów. Uchwała jest niepowtarzalną okazją do
wymiany wszystkich słupków blokujących „białoczerwonych” na czarne oraz stojaków rowerowych „wyrwikółek” na „U-kształtne”.

Zapisy § 16 ulegną zmianie w kolejnej wersji dokumentu z uwagi na błędne
wskazanie grupy obiektów małej architektury, które podlegać będą obowiązkowi dostosowania (powinien być to § 15 pkt 1, a nie § 15 pkt 2). Obowiązek
ten dotyczyć winien jedynie elementów wyposażenia powtarzalnego wg definicji zawartej w § 3 pkt 5.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga nieZgodnie z dyspozycją ustawową, samorząd gminny zobowiązany jest do
uwzględniona jednoznacznego wskazania terminu dostosowania obiektów małej architektury
do zapisów Uchwały. Wprowadzenie ocennego kryterium „wielkości i łatwości
wymiany” należałoby uznać w tym kontekście za wyraźny błąd w sztuce
legislacyjnej.

Okres na dostosowanie obiektów małej architektury nie
powinien być sztywno określony, lecz zależeć od wielkości i łatwości wymiany.

Uwaga skierowana do
Wytyczne dotyczące małej architektury powinny obowią- dalszej analizy
zywać także na ogólnodostępnych terenach prywatnych.

37 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Opowiadam się za całkowitym zakazem reklam o powierzchni większej niż 9 m2.

38 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Ze względów bezpieczeństwa należy zakazać stosowania jakichkolwiek reklam w obszarze węzłów drogowych
oraz wzdłuż dróg ekspresowych i krajowych.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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Brak jednolitości obiektów małej architektury na ogólnodostępnych terenach
prywatnych stanowi problem o ograniczonym znaczeniu dla ładu przestrzennego. Projekt Uchwały wychodzi z założenia, że ograniczanie w tym zakresie
swobody dysponowania nieruchomością przez właściciela nie byłoby dostatecznie uzasadnione.
Analizowany projekt Uchwały dopuszcza maksymalną powierzchnię ekspozycyjną wolnostojących tablic reklamowy i urządzeń reklamowych o wielkości 18
m2 jedynie wzdłuż ściśle określonych ciągów drogowych, posiadających
charakter wielopasmowych dróg o funkcji tranzytowej i zwiększonej prędkości
przejazdu. Dopuszczalne formaty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
podlegać będą ponownej analizie podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.
Uwaga wydaje się nie posiadać dostatecznego uzasadnienia, jako że kategorie dróg nie determinują natężenia ruchu oraz poziomem bezpieczeństwa na
poszczególnych korytarzach drogowych na obszarze m.st. Warszawy. Ponadto, z punktu widzenia ładu przestrzennego, to właśnie drogi obwodowe o
funkcji tranzytowej przebiegają często przez obszary o niewielkich wartościach urbanistycznych, na których nośniki reklamowe o ograniczonych rozmiarach sytuować można w sposób uporządkowany bez negatywnych skutków dla ładu przestrzennego.

39 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

40 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
41 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
42 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
43 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
44 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
45 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

46 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Uwaga nieZadaniem Uchwały jest ograniczenie i uporządkowanie sposobu funkcjonouwzględniona wania reklamy w przestrzeni m.st. Warszawy, nie zaś jej całkowita likwidacja.
Sama obecność nośników reklamowych wzdłuż danego ciągu ulicznego nie
może być uznawana za tożsamą z pojęciem chaosu reklamowego.
Ponadto, z punktu widzenia ładu przestrzennego, to właśnie drogi o funkcji
tranzytowej przebiegają często przez obszary o niewielkich wartościach
urbanistycznych, na których nośniki reklamowe o ograniczonych rozmiarach
sytuować można w sposób uporządkowany bez negatywnych skutków dla
ładu przestrzennego.
Uwaga nieBrak jest delegacji ustawowej do regulacji tego zagadnienia w analizowanej
uwzględniona uchwale.

Nie widzę powodu, dla którego reklamy miałyby zostać
dopuszczone przede wszystkim na ulicach wlotowych i
przelotowych – Warszawa powinna budować wizerunek
miasta wolnego od chaosu reklamowego, a nie od początku widać przyjezdnych reklamami.

Wprowadzić wymóg, aby treści umieszczane na reklamach były w pełni zgodne z zasadami ortografii i gramatyki języka w którym są napisane.
Zakaz umieszczania na budynkach i ogrodzeniach tabliczek z logo firmy ochroniarskiej.

Uwaga niePowyższe zagadnienie regulowane jest już w projekcie Uchwały przez przepiuwzględniona sy dotyczące sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami (Dział III) i nie wymaga oddzielnego przepisu.

Zakaz lub ograniczenia w umieszczaniu tabliczek typu
"groźny pies".

Uwaga nieBrak jest delegacji ustawowej do regulacji tego zagadnienia w analizowanej
uwzględniona uchwale, bowiem tabliczki takie nie spełniają definicji tablicy reklamowej bądź
urządzenia reklamowego zawartej w art. 2 pkt 16b i 16c Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Całkowity zakaz jakichkolwiek form reklam z dźwiękiem włączając w to np. samochody, które jeżdżą po mieście i
nadają z głośników reklamy cyrków.

Uwaga nieBrak jest delegacji ustawowej do regulacji tego zagadnienia w analizowanej
uwzględniona uchwale, bowiem dźwiękowa forma komunikacji nie spełnia definicji tablicy
reklamowej bądź urządzenia reklamowego zawartej w art. 2 pkt 16b i 16c
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwaga skierowana do
Skrócenie okresu przejściowego do 6 miesięcy, z zadalszej analizy.
strzeżeniem, że jeśli właściciel nośnika zgłosi się do
urzędu z dokumentacją potwierdzającą zawarte przez
niego umowy to okres może zostać przedłużony maksymalnie do 2 lat.
Uwaga nieCałkowity zakaz reklam wzdłuż ulic które pełnią lub będą
uwzględniona
pełnić funkcje reprezentacyjne (Świętokrzyska, Grzybowska, Emilii Plater, Marszałkowska, Kondratowicza).

Uwaga niejasna – nie wskazano, jakie umowy miałby przedstawić właściciel
nośnika i jakie byłoby uzasadnienie dla wprowadzenia takiego przepisu.

Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych podlegać będą ponownej analizie
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały. Nie wskazano jednak
uzasadnienia dla wykluczenia z tych popularnych ciągów ulicznych nośników
reklamowych o gabarytach poprawnie komponujących się z przestrzenią
intensywnie zurbanizowaną (słupy ogłoszeniowo-reklamowe względnie
ustandaryzowane nośniki formatu małego).
Uwaga nieZadaniem Uchwały jest ograniczenie i uporządkowanie sposobu funkcjonouwzględniona wania reklamy w przestrzeni m.st. Warszawy, nie zaś jej całkowita likwidacja.
Sama obecność nośników reklamowych wzdłuż danego ciągu ulicznego nie
może być uznawana za tożsamą z pojęciem chaosu reklamowego.

Opowiadam się za całkowitym zakazem reklam także
wzdłuż Modlińskiej, Radzymińskiej, Toruńskiej, Prymasa
Tysiąclecia, Grójeckiej, Puławskiej, św.Wincentego i
Głębockiej.
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47 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Zakaz umieszczenia billboardów także na budynkach
wolnostojących marketów.

48 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Zakaz porzucania samochodów, przyczep i rowerów z
reklamami.

49 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

50 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

51 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Uwaga nieProjekt Uchwały nie dopuszcza sytuowania na obiektach handlowouwzględniona usługowych szyldów o formacie billboardów (rozumianych jako tablice reklamowe o wysokości powierzchni ekspozycyjnej wynoszącej co najmniej ok. 2
m) ani reklam niebędących szyldami.
§13 projektu Uchwały zabrania sytuowania urządzeń reklamowych na pojazdach innych niż takie, których głównym sposobem użytkowania jest transport,
i w innej postaci niż malowidło, nadruk bądź naklejka na karoserii lub obudowie skrzyni ładunkowej. W związku z przekazywanymi w ramach konsultacji
wątpliwościami dotyczącymi zgodności takiego przepisu z zakresem delegacji
ustawowej, zostanie on ponownie przeanalizowany w ramach prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Uwaga nieBrak jest uzasadnienia dla ograniczenia szyldów na budynkach historycznych
uwzględniona jedynie do formy neonu z uwagi na niezgodność takiego rozwiązania z tradycją historyczną większości takich budynków.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy.

Uchwała powinna znacznie bardziej promować neony i
szyldy ażurowe. Na budynkach historycznych (np. markety powstałe poprzez adaptację dawnych budowli)
powinna być to jedyna dopuszczalna forma szyldów.
Należy natomiast na terenie całego miasta ograniczyć
szyldy kasetonowe i banerowe, a w obszarze centralnym
rozważyć wprowadzenie obowiązku ich wymiany na
ażurowe, muralowe lub neony.

Należy również wziąć pod uwagę szczególną kosztochłonność rozwiązań
opierających się na formie ażurowej oraz istnienie długiej tradycji szyldów
nieażurowych.
Uwaga nieZawarta w projekcie Uchwały definicja witryny (§ 3 pkt 38) obejmuje wszystkie
uwzględniona otwory okienne lub drzwiowe znajdujące się w strefie parteru elewacji i prowadzące do lokali, w których prowadzona jest działalność. Przesłanianie
powierzchni prześwitu pozostałych otworów okiennych lub drzwiowych w
elewacji w ogóle nie zostało dopuszczone, niezależnie od strony, od której na
szybie nanoszony jest obiekt przesłaniający.

Zakaz zasłaniania i zaklejania witryn powinien obejmować wszystkie okna i drzwi w budynkach (nie tylko witryny), a procent powierzchni możliwej do zasłonięcia powinien obowiązywać dla każdej szyby osobno. Zakazane
powinno być także np. przyklejanie naklejek lub plakatów
do szyb od wewnątrz lokalu.

Uwaga nieUwaga nie zawiera uzasadnienia dla proponowanego ograniczenia. Regulauwzględniona cje zaproponowane w projekcie Uchwały opierają się na założeniu, że funkcjonowanie wyświetlaczy cyfrowych w miejscach odizolowanych od przestrzeni otwartych nie wpływa negatywnie na ład przestrzenny i kompozycję
urbanistyczną miasta.

W zakresie zakazu zasłaniania witryn oraz zakazu lokowania szyldów i reklam świetlnych/zmiennej treści
Uchwała powinna obowiązywać także na terenie przejść
podziemnych, stacji metra i kolejowych oraz centrów
handlowych (w tym przypadku przynajmniej do lokali
dostępnych od zewnątrz).

17

52 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
53 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

54 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Zakaz ustawiania pylonów reklamowych (również przy
obiektach gastronomicznych) z wyjątkiem pylonów
przedstawiających cenniki stacji paliw – określić należy
jednak ich maksymalną wysokość i powierzchnię.
Zmniejszyć maksymalny wymiar grodzonych obszarów
do 2ha.

56 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Na nieogrodzonych obszarach większych niż 2ha dopuścić rozwiązania ograniczające wjazd pojazdów.

58 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Długość okresu wyznaczonego na dostosowanie istniejących szyldów do
regulacji określonych w uchwale stanowić musi kompromis między dążeniem
do jak najszybszego wprowadzenia na terenie m.st. Warszawy zasad ładu
przestrzennego a obciążeniem budżetów małych przedsiębiorstw, szczególnie silnie reprezentowanych wśród użytkowników szyldów. Omawiany zapis
zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Uwaga nieUwaga nie zawiera uzasadnienia dla proponowanego ograniczenia. Regulauwzględniona cje zaproponowane w projekcie Uchwały opierają się na założeniu, że dopuszczenie pylonów w określonych w projekcie granicach nie wpłynie w
istotny sposób na ład przestrzenny i kompozycję urbanistyczną miasta. Należy zaznaczyć, że dokument określa maksymalne gabaryty cenników stacji
paliw (§ 7 ust. 1 pkt 1 b)).
Zaproponowane wielkości zostały wyznaczone w oparciu o wymiary najwiękUwaga skierowana do
szych, historycznie ukształtowanych kwartałów śródmieścia Warszawy.
dalszej analizy
Omawiane zagadnienie zostanie jednak poddane ponownej analizie.

Uwaga skierowana do
W zakresie zaklejania witryn okres przejściowy powinien
dalszej analizy
zostać skrócony do 6 miesięcy, a w zakresie dostosowania szyldów do 2 lat.

55 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

57 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

Uwaga nieBrak jest delegacji ustawowej do regulacji przez analizowaną Uchwałę kwestii
uwzględniona przesłaniania otworów okiennych i drzwiowych, o ile obiekt przesłaniający nie
eksponuje komunikatów spełniających definicję reklamy zawartą w Ustawie o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku żłobków, przedszkoli i gabinetów lekarskich
dopuścić możliwość zaklejenia witryny matowymi półprzezroczystymi naklejkami. W przypadku banków,
aptek, wszelkich sklepów itp. bezwzględny zakaz zalepiania witryn.

Uwaga nieBrak delegacji ustawowych do regulacji tego zagadnienia w analizowanej
uwzględniona uchwale.

Uwaga nieBrak delegacji ustawowych do regulacji tego zagadnienia w analizowanej
uwzględniona uchwale.

Na obszarach z nieograniczonym wejściem pieszych i
jednocześnie ograniczonym wjazdem pojazdów wprowadzić obowiązek zapewnienia nieograniczonego wjazdu
rowerom - w innym przypadku rowerzyści i tak dostaną
się na dane tereny chodnikami.

Uwaga nieZasadniczą trudnością w realizacji tego postulatu jest brak możliwości jednouwzględniona znacznego zdefiniowania i zidentyfikowania przez Uchwałę przegrodzonych
ciągów pieszych, szczególnie, że w wyniku przegrodzenia nie stanowią już
one ciągów pieszych pod względem faktycznym.

Wprowadzić obowiązek dostosowania do Uchwały ogrodzeń, które blokują ciągi piesze.
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59 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20

60 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
61 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
62 30.06.20 P. P.
17 r.
godz.
10.20
63

30.06.20
17 r.
godz.
11.41

P. G.

65

30.06.20
17 r.
godz.
11.41
30.06.20
17 r.
godz.
11.41

P. G.

P. G.

Uwaga nieUstalenie takie wydaje się być nieuzasadnione z punktu widzenia tradycji
uwzględniona architektonicznej w Polsce, zgodnie z którą większość kościołów, szczególnie
poza zabudową zwartą, podlegało grodzeniu.

Zakaz grodzenia terenów kościelnych.

Uwaga nieBrak delegacji ustawowych do regulacji tego zagadnienia w analizowanej
uwzględniona uchwale – ekrany akustyczne nie stanowią z punktu widzenia prawa budowlanego ani obiektów małej architektury, ani ogrodzeń.

Ograniczenia i zakazy stawiania ekranów akustycznych aby uniknąć sytuacji ich montowania wzdłuż takich ulic
jak Nowolazurowa, Wołoska, Wawelska, Głębocka, Aleje
Jerozolimskie, Trasa Świętokrzyska.

Uwaga nieBrak jest delegacji ustawowej do regulacji przez analizowaną Uchwałę wskauwzględniona zanej kwestii.

Uchwała powinna regulować kolorystykę budynków
usługowych, handlowych i mieszkalnych, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych. Zakazane powinny
być np. kolory krzykliwe.
Przygotowany projektu Uchwały jest pierwszym krokiem
do usunięcia nadwyżki reklam i szyldów z miasta i należą
się wielkie brawa dla całego Państwa zespołu, proszę je
przekazać. Jednak w trakcie czytania sam mam wciąż
kilka uwag i wątpliwości. Przekazuję je poniżej:
Proponuję zmniejszyć ilość szyldów do 5 dla podmiotu.

64

Uwaga nieBrak delegacji ustawowych do regulacji tego zagadnienia w analizowanej
uwzględniona uchwale (brak funkcji reklamowych).

Przygotować odpowiednie wytyczne i dopuścić umieszczanie na ogrodzeniach wystaw zdjęciowych niepełniących funkcji reklamowych, z zastrzeżeniem że zdjęcia nie
mogą być w żaden sposób postrzegane jako drastyczne,
a łączna powierzchnia zdjęć umieszczonych na jednym
segmencie ogrodzenia nie może być większa niż 30%
powierzchni segmentu.

Proponuję wykreślenie odcinku ul. Dźwigowej na ternie
Włoch, z możliwości stawiania reklam.

Uwaga nieOgraniczenia dotyczące sytuowania szyldów zostały w projekcie Uchwały
uwzględniona określone na wielu poziomach, co sprawia, że w praktyce wykluczone
powinno być umieszczenie przez jeden podmiot szyldów w sposób
naruszający zasady ładu przestrzennego. Limit 10 sztuk wyznaczony został
przy wzięciu pod uwagę specyficznego charakteru oszyldowania niektórych
typów działalności gospodarczej, np. stacji benzynowych, stosujących
jednocześnie w sposób niekolidujący z zasadami ładu przestrzennego wiele
form i lokalizacji szyldów (wiata, budynek, pylon cenowy i in.).
Uwaga skierowana do
Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
dalszej analizy
wskazanych ciągów komunikacyjnych podlegać będą jednak ponownej analizie podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga nieuwzględniona Treść Uchwały musi spełniać zasady techniki prawodawczej. Należy jednak
wskazać, że po wprowadzeniu Uchwały do obrotu prawnego planowane jest
wydanie przez Urząd m.st. Warszawy przewodnika po dobrych praktykach w
lokalizowaniu szyldów przeznaczonego dla przedsiębiorców, w którym wytłumaczone zostaną zasady i warunki sytuowania szyldów zapisane w uchwale,
a także wykraczające poza wiążące zapisy Uchwały sugestie właściwych
rozwiązań projektowych, materiałowych i kompozycyjnych.

Proponuję poprawę komunikacji odnośnie wymagań dla
drobnych przedsiębiorców.
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godz.
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17 r.
godz.
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godz.
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godz.
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P. G.

P. G.

P. G.
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30.06.20
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71 03.07.20 P. G.
17
godz.
13:04

Uwaga nieuwzględniona Po wejściu Uchwały w życie sytuowanie niezgodnych z jej regulacjami nośników reklamowych będzie nielegalne. Okres dostosowania dotyczyć będzie
istniejących już wcześniej tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Proponuję wprowadzenie zapisów w celu zabezpieczenia
miasta przed efektem wzrostu ilości reklam na okres
dostosowawczy z powodu chęci zysku właścicieli nieruchomość np. nowe reklamy na dzień wejścia muszą już
być zgodne Uchwałą.

Uwaga skierowana do
Proponuję w celu ograniczenia reklam i szyldów na
Wskazane zapisy zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
dalszej analizy
płotach w obu rozdziałach 3 "na budowlach", dopisać w
kolejną wersją projektu Uchwały.
tytule " i na urządzeniach budowlanych" - wynika to z
faktu, że zgodnie z Prawem Budowlanym ogrodzenie nie
jest budowlą (nie wymaga pozwolenia na budowę).
Uwaga nieProponuję skrócenie okresów przejściowych np. rok +
uwzględniona Brak jest delegacji ustawowej do wprowadzania zaproponowanych zmian.
okres upomnień zamiast opłaty, w zależności od rodzajów zabudowy.
Uwaga
Proponuję wpisanie bezpośrednio nazw ulic, wzdłuż
uwzględnioktórych będą mogły być umieszczone tablice reklamowe na
albo odwołanie do załącznika mapowego i dopisku, że w
innych miejscach nie wykazanych/wypisanych jest zakaz;

Proponuję rozważenie i spróbowanie zablokowania
nowych form, chcących omijać proponowane przepisy np. wyświetlanie reklam rzutnikiem na elewacji itd.
W odpowiedzi na kampanię prowadzone przez stowarzyszenie Miasto Jest nasze dotyczącą zaostrzenia Warszawskiej Uchwały Krajobrazowej wyrażam swój sprzeciw wobec proponowanych zmian.
Jako mieszkaniec ścisłego centrum Warszawy (ul.
Chmielna 98) wiem, że pieniądze pozyskane przez
spółdzielnię z reklam umieszczonych na moim bloku
umożliwiają wykonywanie niezbędnych remontów w
bloku. Odciąża to finansowo w znacznym stopniu mieszkańców. W przeciwnym razie kwota czynszu drastycznie
by wzrosła, co zwłaszcza dla starszych mieszkańców
żyjących ze skromnych emerytur spowodowałoby znaczne pogorszenie warunków życiowych.
Proszę o uwzględnienie w dyskusji o zmianach również
mieszkańców. Aktywistom łatwo jest protestować bo
problem nie dotyczy ich bezpośrednio i nie oni poniosą
konsekwencje finansowe ewentualnego zaostrzenia

Jednoznaczne opisanie w treści Uchwały dopuszczeń sytuowania nośników
reklamowych dla odpowiednich ciągów ulicznych jest konieczne z punktu
widzenia prawidłowej techniki prawodawczej. W przedstawionym projekcie
zrezygnowano z takiego zapisu z uwagi na wystarczającą czytelność załącznika mapowego w stosunku do rzeczywistych potrzeb wynikających z aktualnego etapu prac nad Uchwałą.
Uwaga nieZgodnie z projektem Uchwały, dopuszczeniu podlegać będą tylko te typy
uwzględniona nośników reklamowych, które jednoznacznie wskazane zostały jako dopuszczone w jej treści.
Uwaga nieZdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana
uwzględniona jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od realizacji ważnego
interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu przestrzennego.
Wszelkie składane uwagi traktowane są z jednakową uwagą niezależnie od
tego, jaka osoba prawna bądź fizyczna jest ich autorem.
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ustawy.

72 06.07.20 A M
17
Godz.
15:01

Na zbyt wielu ulicach w mieście dopuszczane będą
Uwaga skierowana do
bilbordy, również ich formaty są zdecydowanie zawyżo- dalszej analizy
ne. Na Ursynowie bilbordy małego i średniego formatu
będą mogły stać po obu stronach ulicy Ciszewskiego,
Płaskowickiej, Ciszewskiego. To dla mieszkańców Ursynowa ulice właściwie "śródmiejskie", przy ul. Płaskowickiej ma być realizowany park. Nie chcemy przy nich
bilbordów.

73 06.07.20 A M
17
Godz.
15:01

Obawiamy się, iż przy ograniczeniu liczby reklam i doUwaga skierowana do
puszczeniu wyjątków "zaśmiecone" będą w nadmiarze
dalszej analizy
ślepe ściany budynków (i znów na Ursynowie mamy ich
bardzo dużo). Podobnie jest z wyłączeniem spod Uchwały reklamy na imprezach sportowych, kulturalnych itp.
Znów istnieje obawa, iż będą tworzone fikcyjne imprezy
tego typu. Budzą też wątpliwości wyjątki dla instytucji
kulturalnych.

74 06.07.20 A M
17
Godz.
15:01

Wnioskujemy o krótszy okres przejściowy, przede
wszystkim dla nośników reklamowych.

75 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

Na pierwszy plan wysuwa się niespójność z ustawą
poprzez:

76 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
wskazanych ciągów komunikacyjnych zostaną ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Ślepe ściany szczytowe modernistycznych, osiedlowych budynków wielorodzinnych nie spełniają kryteriów elewacji o charakterze technicznym z uwagi
na fakt, że nie zostały one wzniesione z przeznaczeniem do przesłonięcia
przez sąsiednią zabudowę o charakterze zwartym. Z uwagi na szereg przedstawionych wątpliwości wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane.

W odniesieniu do zapisu projektu Uchwały, dotyczącego długości okresu
wyznaczonego na dostosowanie istniejących tablic reklamo-wych i urządzeń
reklamowych niebędących szyldami do regulacji określonych w uchwale,
napłynęły w trakcie procesu konsultacji szczególnie liczne i wzajemnie
sprzeczne uwagi. Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Uwaga nieDelegacja ustawowa analizowanej Uchwały w zakresie tablic reklamowych i
uwzględniona urządzeń reklamowych nie ogranicza się do możliwości określania ich gabarytów.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

1) rozróżnienie reklam w oparciu o inne kryteria niż
gabaryty, np. słup ogłoszeniowo-reklamowy (wyłączenie
stosowania zakazu w §12 ust. 1), wyświetlacz (§9),
reklamy publicznych instytucji kultury ( §12 ust 2.);
2) formułowanie generalnego zakazu z określeniem
wyjątków dla niektórych rodzajów reklamy, np. w §10
dotyczącym reklam na budynkach, w §13 dotyczącym
pojazdów, podczas gdy wg ustawy Uchwała powinna
ustalać zasady i warunki sytuowania reklam, ustawa nie
przewiduje ustalenia w uchwale szczegółowego sytuowania reklam;

Uwaga nieUwaga niejasna – brak jest wyjaśnienia, dlaczego ustalenie zasad i warunków
uwzględniona sytuowania reklam nie może zostać sformułowane w postaci generalnego
zakazu i czynionych od niego wyjątków.
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77 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

3) stopień szczegółowości zapisów dotyczących sytuowania reklam, np. w §12 ust. 3, podczas gdy Uchwała
powinna ustalać zasady i warunki sytuowania reklam,
ustawa nie przewiduje ustalania w uchwale szczegółowego sytuowania reklam;

Uwaga nieUwaga niejasna – brak jest wyjaśnienia, dlaczego ustalenie zasad i warunuwzględniona ków sytuowania reklam nie może zostać sformułowane w sposób szczegółowy.

78 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

4) wyłączenie z regulacji Uchwały niektórych reklam (§
9), np. MSI, reklam usytuowanych przez 1989 r., ich
replik;

Uwaga nieUwaga niejasna – brak jest wyjaśnienia, na czym polega niespójność § 9 z
uwzględniona delegacją ustawową.

79 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

5) brak regulacji dotyczącej standardów jakościowych
Uwaga skierowana do
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
dalszej analizy
być wykonane reklamy, określona została jedynie barwa
elementów konstrukcyjnych reklam wolnostojących (§ 12
ust. 3 pkt. 7).
Wg art. 37a ust 1, ust 3 i ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może
ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może przewidywać
różne regulacje dla różnych obszarów gminy w sposób
jednoznaczny granice tych obszarów.”

80 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

Wg. doktryny: „Z art. 37 a wynika, że podjęta przez radę
gminy Uchwała nie określa szczegółowego sytuowania
przedmiotowych obiektów, urządzeń i szyldów, lecz
ustala zasady i warunki sytuowania oraz standardy
jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych z jakich
mogą być wykonane” (por. Plucińska-Filipowicz Alicja
(red. ) Wierzbowski Marek (red.) Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd. II
Opublikowano WK 2016).
Dalej narzuca się wewnętrzna niespójność zapisów
Uwaga
Uchwały poprzez:
uwzględnioWyłączenie z regulacji Uchwały MSI (§9) a następnie
na
dopuszczenie sytuowania MSI (§12).
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Obowiązek określenia standardów jakościowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w analizowanej uchwale zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Projekt Uchwały nie wskazuje konkretnych lokalizacji tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, lecz ustala w szczegółowy sposób zasady i warunki
ich sytuowania.

Wskazana niespójność zostanie skorygowana w kolejnej wersji projektu
Uchwały.

81 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

82 07.07.20 Clear Channel
17
15:49

Odnotować też trzeba liczne naruszenia prawa widoczne
w zapisach, takie jak:
1) Uchwała reklamowa nie wskazuje na uwzględnienie:
walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności,
ważnego interesu prywatnego, ochrony istniejącego
stanu zagospodarowania terenu.

Uwaga nieProjekt Uchwały czyni zadość wymaganiom przedstawionym w art. 1 ust. 2
uwzględniona Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak jest uzasadnienia tezy, wg której nie uwzględnia on prawa własności, walorów ekonomicznych przestrzeni czy ważnego interesu prywatnego. Należy przy tym
podkreślić, że wskazany art. 1 ust. 2 ustawy nakazuje uwzględnić w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „1) wymagania ładu przestrzennego,
w tym urbanistyki i architektury, 2) walory architektoniczne i krajobrazowe”, a
także „4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej” i „9) potrzeby interesu publicznego”. Wspomniany w
uwadze nakaz uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni (art. 1 ust.
2 pkt 6) przemawia za ograniczeniem możliwości jej substandardowego
zagospodarowania, likwidacją chaosu reklamowego i wprowadzeniem ładu
przestrzennego w celu podwyższenia jakości życia i wartości nieruchomości.

Wg. art. 1 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „ 2. w
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwzględnia się zwłaszcza: (…) 6) walory ekonomiczne
przestrzeni; 7) prawo własności; 3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes
publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego
stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie
jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne”.
2) Uchwała reklamowa nie uwzględnia audytu krajobrazowego – planowane jest uchwalenie Uchwały reklamowej pomimo braku audytu krajobrazowego.

Uwaga nieZe wskazanego art. 19 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
uwzględniona oraz art. 38 i następnych Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek uwzględniania w uchwale istniejących wniosków
i rekomendacji audytów krajobrazowych, nie zaś zakaz przyjmowania Uchwały w wypadku braku sformułowania takich wniosków przez odpowiedni organ
(tj. zarząd województwa i sejmik województwa).

Wg. art 19. ust. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami: a. W uchwale określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
uwzględnia się w szczególności: 1) ochronę zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 2)
ochronę zabytków nieruchomych, innych niż wymienione
w pkt. 1, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
3) wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych oraz
plany ochrony parków krajobrazowych.”
Wg. art. 38 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Organy
samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa prowadzą analizy i
studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania
przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają
audyt krajobrazowy. Art. 38a 1. Dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat, audyt
krajobrazowy. 2. audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa,
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określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje
oceny ich wartości.”
I wreszcie należy wskazać na naruszenia Konstytucji RP
w takich punktach jak:
1) Art 2, 20, 21, 22 i 64 Konstytucji RP (zasada demokratycznego państwa prawa, sprawiedliwości społecznej,
zasada ochrony praw nabytych i ochrony interesów w
toku, zasada wolności działalności gospodarczej, zasada
ochrony własności), ponieważ ustawa / Uchwała reklamowa podważa zaufanie do pewności prawa wynikającego z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które regulują kwestie reklam i ze swej istoty
obowiązują w długim okresie, kilkudziesięciu lat oraz
zagraża inwestycjom przedsiębiorców realizowanym w
długich okresach, nie ustala kompensowania szkody
wynikającej z ograniczenia prawa własności.

Uwaga nieDyspozycja tworzenia jednolitych regulacji dotyczących tablic reklamowych i
uwzględniona urządzeń reklamowych dla obszaru całej gminy i zastąpienia przez nie dotychczasowych, szczątkowych i rozproszonych regulacji w tym zakresie,
istniejących w treści poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wynika z zapisów art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu. Uwaga kierowana jest zatem do niewłaściwego organu.

Wg. doktryny (por. Plucińska-Filipowicz Alicja (red.)
Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd. II Opublikowano: WK 2016): „Kwestią wątpliwą jest natomiast
możliwość wprowadzenia zakazu (w tym całkowitego)
sytuowania reklam i urządzeń reklamowych, gdyż taka
regulacja może być potraktowana jako naruszająca
wymienioną zasadę konstytucyjnej ochrony wolności
gospodarczej.” oraz: „Wprawdzie radzie gminy powierzono określone warunki i terminu dostosowania, jednakże
ustawodawca przesądził o tym, że termin ten nie może
być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy. Taka regulacja ma charakter działania prawa
wstecz w odniesieniu do działań, które były w czasie ich
podejmowania legalne. Motywacja ustawowego unormowania posługująca się interesem publicznym w zakresie ochrony krajobrazu nie jest adekwatna do tego, aby
obligować chroniony konstytucyjnie właścicieli nieruchomości do zastosowania się od nowych uregulowań.”.
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Uwaga nieBrak jest prawnych i logicznych przesłanek do uznania bezwarunkowego
uwzględniona prawa do reklamy, tj. nieograniczonego rozpowszechniania informacji promującej m.in. osoby, przedsiębiorstwa, towary i usługi, za część wolności i praw
konstytucyjnych wzmiankowanych w art. 31 Konstytucji RP. Ograniczenia
obecności reklamy w przestrzeni sformułowane w projekcie Uchwały opierają
się na odpowiednich delegacjach ustawowych, w szczególności art. 37a
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwaga kierowana
jest zatem do niewłaściwego organu.

2) Art. 31 ust 3 Konstytucji RP (zasada proporcjonalności), ponieważ ograniczenia lub zakaz reklamy nie jest
konieczny dla bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw innych osób.
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3) Art 14a i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP (zasada wolności środków społecznego przekazu, wolność wyrażania
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji).

Uwaga nieBrak jest prawnych i logicznych podstaw do uznania tablic reklamowych i
uwzględniona urządzeń reklamowych za prasę i inne środki społecznego przekazu, wymienione w art. 14 Konstytucji RP. Pozbawione podstaw jest też utożsamianie
wymienionych w art. 54 ust. 1 Konstytucji wolności wyrażania poglądów,
pozyskiwania i upowszechniania informacji z postulatem nieograniczonego
sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeni.
Ograniczenia obecności reklamy w przestrzeni sformułowane w projekcie
Uchwały opierają się na odpowiednich delegacjach ustawowych, w szczególności art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwaga kierowana jest zatem do niewłaściwego organu.
Uwaga nieTablice reklamowe i urządzenia reklamowe sytuowane w sposób odizolowany
uwzględniona od otwartej przestrzeni (podziemne obiekty metra, przejścia podziemne) nie
wpływają na stan ładu przestrzennego i z tego powodu nie zostały objęte
ograniczeniami.

V. Inne uwagi
1) Uprzywilejowane są reklamy w metrze i na wiatach
przystankowych – zapewne miasto ma udział w zyskach
z tych reklam.

Usystematyzowane nośniki reklamowe formatu małego dopuszczone zostały
w projekcie Uchwały nie tylko na wiatach przystankowych, ale jako możliwe
do szerokiego zastosowania w przestrzeni miasta obiekty wolnostojące – z
uwagi na zgodne komponowanie się nośników reklamowych o tak ograniczonej wielkości z krajobrazem urbanistycznym miasta. Nie znajduje zatem
uzasadnienia teza o uprzywilejowaniu reklamy na wiatach przystankowych w
Warszawie, szczególnie, że taka lokalizacja nośników reklamowych niewielkich formatów stanowi rozwiązanie powszechnie stosowane w dużych miastach Unii Europejskiej.

2) Uprzywilejowane są słupy ogłoszeniowo-reklamowe –
zapewne dlatego, że miasto jest właścicielem spółki
Warexpo Sp. z o.o., która ma takie słupy w Warszawie

Słupy ogłoszeniowo-reklamowe stanowią popularny, tradycyjny dla Warszawy, niewielki i poprawnie komponujący się z przestrzenią miasta typ urządzenia reklamowego i z tego powodu dopuszczone zostały w projekcie Uchwały
do szerokiego stosowania na terenie miasta.
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W ramach konsultacji proszę o uwzględnienie i wprowa- Uwaga skierowana do
dzenie do Uchwały:
dalszej analizy
1. Definicji „strefy parteru komercyjnego”, rozumianej
jako elewacja parteru budynku, pełniąca w tej strefie
funkcje handlowe lub usługowe (tj. reklamy umieszczane
przy lokalach gastronomicznych, sklepach, itp.);
2. Dopuszczenie umieszczania na elewacji budynku w
strefie parteru komercyjnego tablic i urządzeń reklamowych formatu małego (do 3m 2), określając ponadto
dopuszczenie odległości pomiędzy nimi, ich liczbę oraz
kolor i formę.
Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do zaprowadzenia
ładu przestrzennego, jednocześnie nie eliminując całkowicie możliwości umieszczania reklam na elewacjach
budynków. Ponadto umożliwiłoby to kontynuowanie
współpracy z reklamodawcami, co przynosi korzyści
finansowe dla Wspólnot, które są przeznaczane na
remonty budynków, w tym remonty elewacji budynku.

Sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na opracowanych
architektonicznie elewacjach budynków zostało w projekcie Uchwały co do
zasady wykluczone z uwagi na negatywny wpływ tego typu instalacji na kompozycję architektoniczną budynku, a tym samym na stan ładu przestrzennego. Reguła ta odnosi się także do umieszczonych na budynkach ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu małego, które w stanie obecnym w
istotny sposób degradują jakość przestrzeni publicznej Warszawy. Zagadnienie to zostanie jednak poddane ponownej analizie w trakcie prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

88 10.07.20 P. P.
17
godz.
12:22

Chciałbym wyrazić poparcie dla całej Uchwały a w
Uwaga nie wymaga rozszczególności w zakresie ograniczeń w grodzeniu mostrzygnięcia
dernistycznych zespołów zabudowy oraz zakazu grodzenia ciągów pieszych wyznaczonych w mpzp.

-

89 10.07.20 R. W.
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W odniesieniu do § 18 projektu Uchwały ("Z obowiązku Uwaga skierowana do
dostosowania do zakazów, zasad i warunków określodalszej analizy
nych w uchwale, zwalnia się ogrodzenia istniejące w dniu
wejścia jej w życie."), należy go zmienić na:

Sens proponowanej poprawki jest czytelny, ewentualna zmiana analizowanego zapisu zostanie przeanalizowana pod kątem merytorycznym oraz poprawności legislacyjnej.

"Z obowiązku dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale, zwalnia się ogrodzenia
istniejące co najmniej 60 dni przed wejściem jej w życie.
Przebudowa istniejących ogrodzeń nie może skutkować
nie spełnianiem przez nich zakazów, zasad i warunków
określonych w uchwale."
Dotychczasowe zapisy projektu Uchwały różnicują jej
podejście w zakresie stosowania nakazów dostosowania
do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, w
stosunku do ogrodzeń i innych form (mała architektura,
reklamy, szyldy). Wnioskowana zmiana uspójni stosowanie zawartych w uchwale norm, poprzez odniesienie ich
co do zasady także do już istniejących ogrodzeń.
Przyjęcie dla ogrodzeń okresu 60 dni przed wejściem w
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życie Uchwały:
- zapobiegnie próbom "obejścia" jej zapisów poprzez
pospieszne stawianie prowizorycznych ogrodzeń tuż
przed wejściem w życie Uchwały, w celu ich legalizacji,
które następnie (po wejściu w życie Uchwały) będą
"remontowane/modernizowane" do docelowego kształtu;
- zapewni, że Uchwała nie będzie dotyczyła ogrodzeń
istniejących już dłuższy czas, których postawienie odbyło
się bez związku z niniejszą Uchwałą, o ile nie będą
przebudowywane po wejściu w życie Uchwały.
90 10.07.20 T. R.
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godz.
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Bardzo proszę, by skorzystać z okazji jaką jest praca nad
Uchwałą krajobrazową i specjalną ochroną przed reklamami objąć strefy ochrony konserwatorskiej oraz bezpośrednie otoczenie dzieł sztuki. Zwracam uwagę na dwa
skrajne przypadki z ostatnich dwóch lat z mojego najbliższego otoczenia:

Uwaga nieTworzenie oddzielnego przepisu Uchwały dla wskazanych przypadków nie
uwzględniona wydaje się być właściwe z uwagi na trudności w jednoznaczny zdefiniowaniu
pojęcia „dzieła sztuki”. Należy jednak wskazać, że sformułowane projekcie
Uchwały regulacje nie dopuszczają sytuowania nośników reklamowych we
wskazanych w uwadze formach i lokalizacjach (za wyjątkiem tymczasowych
obiektów sytuowanych w przestrzeni dostępnej publicznie na potrzeby wydarzenia sportowego w czasie jego trwania).

1. Reklama tuż przy rzeźbie „Sztafeta” przy Stadionie
Narodowym:
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,2083105
6,stadion-narodowy-rzezba-sztafeta-w-cieniu-szpetnejreklamy.html
2. Reklama przy wpisanej do rejestru zabytków płaskorzeźbie "Plon":
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,1904366
8,saska-kepa-bazarowa-reklama-zawisla-przyodnowionej-plaskorzezbie.html - częściowo zlikwidowana, ale pobliskie okno nadal zaklejone jest reklamą
W mojej opinii powinna zostać określona minimalna
odległość całkowitej ochrony dzieł sztuki przed "realizacjami reklamowymi".
91 12.07.20 Jetline
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godz.
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Dwustronna tablica reklamowa – celem reklamy jest
dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Aby osiągnąć cel, nośnik musi być widoczny. Jednym z parametrów, który o tym decyduje, jest kąt ustawienia powierzchni względem drogi. Dlatego uważam, że słowo
„równoległe” powinno zostać z definicji usunięte.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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Analizowany przepis zostanie poddany ponownej analizie w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

92 12.07.20 Jetline
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godz.
08:50

Plakat – jest określony jako dekoracja wykonana jedynie Uwaga
na papierze – nie są uwzględnione inne materiały (np.
uwzględnioPCV) które mają szerokie zastosowanie w reklamie
na
zewnętrznej i są, ze względu na swoją strukturę i sposób
montażu, materiałem elastycznym;

Zapisy dotyczące plakatów zostaną skorygowane w kolejnej wersji projektu
Uchwały.

93 12.07.20 Jetline
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Ustandaryzowany nośnik reklamowy formatu dużego –
Uwaga skierowana do
format reklamy powinien być dostosowany do możliwości dalszej analizy
zapoznania się z przekazem reklamowym. Jako górną
granicę proponujemy przyjąć dla tego formatu wielkość
50m kw.

Przedstawiona uwaga postuluje radykalną liberalizację regulacji dotyczących
reklamy wielkoformatowej, co miałoby istotny wpływ na docelowy stan ładu
przestrzennego. Ustalenia dotyczące maksymalnych powierzchni ekspozycyjnych nośników reklamowych zostaną jednak ponownie przeanalizowane w
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Ustandaryzowany nośnik reklamowy formatu średniego –
format reklamy powinien być dostosowany do możliwości
zapoznania się z przekazem reklamowym. Jako górną
granicę proponujemy przyjąć dla tego formatu wielkość
18m kw.

94 12.07.20 Jetline
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Ustandaryzowany nośnik reklamowy formatu małego –
format reklamy powinien być dostosowany do możliwości
zapoznania się z przekazem reklamowym. Jako górną
granicę proponujemy przyjąć dla tego formatu wielkość
9m kw.
Wyświetlacz – parametry techniczne powinny być dosto- Uwaga skierowana do
sowane do formatu nośnika i odległości, z której jest on dalszej analizy
widoczny. Dlatego powinna być dopuszczona odległość
pomiędzy osiami diód (dla ekranów LCD) na poziomie
16mm. W okresie emisji jednego przekazu reklamowego
powinna być dopuszczona możliwość zmiany części
przekazu informacyjnego bądź reklamowego;

95 12.07.20 Jetline
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Elewacja techniczna – definicja jest nieprecyzyjna.

96 12.07.20 Jetline
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godz.
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Nierówne traktowanie podmiotów – Uchwała w sposób
nieuprawniony wprowadza różnicowanie podmiotów
prowadzących działalność na danej nieruchomości do
różnej liczby szyldów, nie tylko w ramach danego obszaru, ale także w ramach danej nieruchomości, na której
działalność jest prowadzona.
Uchwała wprowadza również niedopuszczalne różnicowanie ze względów własnościowych, mimo że zgodnie z
ustawą nie ma znaczenia, kto jest właścicielem szyldu
czy tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,
ważna jest regulacja w zakresie ilości i estetycznego

Uwaga
uwzględniona

Proponowana zmiana definicji pojęcia wyświetlacza zostanie przeanalizowana w pracach nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Z uwagi na szereg wątpliwości, jakie zapis ten wzbudził w procesie konsultacji, zostanie on skorygowany w kolejnej wersji projektu Uchwały.

Uwaga nieZgodnie z art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przeuwzględniona strzennym, Uchwała określa zasady i warunki sytuowania,
gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność. Powyższy zapis nie
wyklucza różnicowania regulacji szyldowych dla poszczególnych branży
działalności gospodarczej bądź publicznej, o ile jest to uzasadnione charakterem prowadzonej działalności i zgodne z zasadami ładu przestrzennego. Nie
sposób jest w sposób racjonalny sformułować takich samych zasad sytuowania szyldów dla tak odmiennych typów prowadzonej działalności jak np. stacja
paliw, kiosk z prasą i placówka oświatowa.
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wyglądu tych urządzeń;
97 12.07.20 Jetline
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Format wyświetlaczy – wyświetlacze są nowoczesną
forma reklamy, mogą być również wykorzystane jako
system do przekazywania informacji (przykładem jest
Londyn, który nakazał dostosowanie nośników reklamowych do formy digitalowej i włącza je w sieć zarządzania
kryzysowego). Wprowadzanie wyświetlaczy ogranicza
również liczbę konstrukcji reklamowych, dlatego powinny
być dopuszczone na wszystkich typach nośników reklamowych;

Uwaga nieNależy podkreślić, że ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o
uwzględniona charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny podlegać starannej analizie.
Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego typu
rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie większy dyskomfort wywoływany
u obserwatora i wpływ tego typu instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r.
(Effects of electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention,
Vol. 13, 2013).
Z uwagi na złożoność sposobu funkcjonowania ekosystemów informacyjnych
w przestrzeni publicznej, możliwość ich profesjonalnej realizacji przez
konkurujące ze sobą podmioty reklamowe może budzić istotne wątpliwości,
szczególnie w kontekście relacji między informacyjną i reklamową warstwą
przekazu. Istotne znaczenie posiada wyraźne oddzielenie bloków
reklamowych od programów informacyjnych. W przypadku nośników
cyfrowych w przestrzeni publicznej, usytuowanych np. wzdłuż dróg,
poinformowanie odbiorcy o charakterze prezentowanego aktualnie materiału
może być nierealne ze względu na krótki czas kontaktu odbiorcy z
komunikatem.
Z uwagi na powyższe, wykluczyć należy automatyczne dopuszczenie technologii wyświetlacza cyfrowego w wypadku wszystkich dopuszczonych przez
Uchwałę tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

98 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Reklama na dachach – nie powinna być ograniczona
jedynie do reklamy ażurowej; wysokości reklam są określone zbyt rygorystycznie (np.: będziemy zmuszeni
zdemontować logo naszej firmy na naszej siedzibie,
wykonane w technice neonu, na które w zeszłym roku
urząd miasta wydał prawomocną decyzję);

99 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Odległości reklam od elementów drogi i pasa drogi –
Uchwała nie może zmieniać ustawy; wskazane odległości nie są zgodne z art. 43 o drogach publicznych;

Uwaga nieNieażurowe nośniki reklamowe umieszczane na dachach w wyraźny sposób
uwzględniona zaburzają proporcje budynków, a tym samym ich kompozycję architektoniczną i ład przestrzenny. Określone w projekcie Uchwały proporcje wysokości nośników reklamowych na dachach zapisane są w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Podobne,
choć nieco bardziej rygorystyczne regulacje obowiązują np. na terenie Paryża.
Uwaga nieZapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o
uwzględniona drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od krawędzi jezdni
możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez zgody zarządcy drogi,
nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w odległości mniejszej pod
warunkiem uzyskania zgody zarządcy.
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100 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Reklama na tymczasowych ogrodzeniach placów budowy – powinna być dopuszczona na całej powierzchni
ogrodzenia, jako rozwiązanie estetyczne zasłaniające
zazwyczaj wykonane z nienajlepszej jakości materiałów
ogrodzenie;

101 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Odległości pomiędzy reklamami – jedynym kryterium
powinna pozostać widoczność reklamy;

102 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Sytuowanie reklam jedynie na niezabudowanych działkach – jest niczym nieuzasadnione.

103 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Reklama na pojazdach – Uchwała reguluje zagadnienia Uwaga skierowana do
reklamy mobilnej, które nie mieszczą się w upoważnieniu dalszej analizy
ustawowym będącym podstawą do jej wydania.

104 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Uwaga nieDopuszczenie pokrycia komunikatem reklamowym na całej powierzchni
uwzględniona ogrodzenia byłoby równoznaczne z obecnością w przestrzeni publicznej
nośników reklamowych o bardzo dużej powierzchni, sięgającej nieraz kilkuset
m2. Rozwiązanie takie wydaje się być nieuzasadnione z punktu widzenia ładu
przestrzennego.
Uwaga nieUwaga niejasna. Zgodnie z porządkiem wskazanym w ustawie, nadrzędnym
uwzględniona celem Uchwały przyjmowanej na mocy regulacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinno być wprowadzenie ładu przestrzennego, a nie optymalizacja korzyści warunków ekspozycyjnych urządzeń reklamowych. Proponowany zapis jest ponadto nieprecyzyjny i niedookreślony, a
przez to niemożliwy do zastosowania.
Jednym z istotnych elementów degradujących ład przestrzenny w stanie
Uwaga skierowana do
obecnym jest sytuowanie nośników reklamowych znacznych rozmiarów w
dalszej analizy
pobliżu budynków. Zasadność wskazanego przepisu zostanie jednak ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Zgodnie z orzecznictwem (np. wyrok WSA w Białymstoku z 27 stycznia 2011
r., sygn. II SA/Bk 563/10), długoterminowo pozostawione w przestrzeni pojazdy, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, traktować należy jako obiekty
budowlane.

Niemniej, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji wątpliwościami
dotyczącymi przepisu, zostanie on ponownie przeanalizowany w ramach prac
nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Uwaga nieRegulacje zawarte w projekcie Uchwały realizują dyspozycje delegacji ustauwzględniona wowych, które wskazują jako obowiązek rad gmin wyznaczenie istotnego
zakresu czasowego na dostosowanie się podmiotów gospodarczych do nowych przepisów, nie wskazując jednak obowiązku odszkodowawczego w
ramach procesu dostosowywania istniejących nośników reklamowych do
zasad ładu przestrzennego. Uwzględniając powyższe, uwaga kierowana jest
do niewłaściwego organu.

Warunki dostosowania – przepisy dostosowawcze nie
precyzują podmiotu, który miałby dokonać dostosowania,
nie precyzują także, na czym miałoby ono polegać, w
jakim trybie i na podstawie jakich przepisów się odbywać
oraz z jakim odszkodowaniem dla podmiotów posiadających tytuł prawny do takich tablic, posadowionych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie istniejących w
obrocie prawnym decyzji administracyjnych. Zgodnie z
art. 2 Konstytucji RP prawodawca, w tym miejscowy,
powinien stworzyć regulację przejściową, umożliwiającą
wywiązanie się z istniejących umów cywilnoprawnych.
Zasadą ochrony praw nabytych objęte są przy tym zarówno prawa nabyte w drodze skonkretyzowanych decyzji przyznających świadczenia, jak i prawa nabyte zgodnie z ustawą przez zgłoszenie wniosku o ich przyznanie.
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że odstąpienie od zasady ochrony praw nabytych jest dopuszczalne tylko w szczególnych okolicznościach, gdy przemawia za tym inna zasada prawno-konstytucyjna. Nigdzie nie jest wskazane, co właściwie oznacza pojęcie
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„dostosowanie”, według jakich procedur miałoby ono
zostać zrealizowane.
W jednakowy sposób potraktowano tablice reklamowe
postawione w sposób legalny i nielegalny, co narusza
zasadę zaufania do organów państwowych;
105 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Czas dostosowania – Wskazane terminy dostosowania
są zbyt krótkie i stanowią ingerencję w prawa nabyte i
interesy w toku, a także konstytucyjne chronione prawa
majątkowe przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.
Terminem właściwym dla dostosowania jest okres 5 lat;

Uwaga nieUwaga nie zawiera konkretnego uzasadnienia dla tak radykalnej propozycji
uwzględniona wydłużenia terminu dostosowania istniejących w przestrzeni nośników reklamowych do nowych regulacji. Należy wskazać, że rażąca niezgodność obecnego sposobu sytuowania nośników reklamowych z zasadami ładu przestrzennego budzi poważne niezadowolenie opinii publicznej.

106 12.07.20 Jetline
17
godz.
08:50

Prawa nabyte – muszą być bezwzględnie przestrzegane.
Niezgodne z Konstytucją RP są działania zmuszające
właściciela konstrukcji do jej demontażu w przypadku,
gdy wcześniej urząd wydał prawomocne pozwolenie na
budowę lub potwierdził przyjęcie zgłoszenia.

107 12.07.20 Bemo Motors
17
oraz Auto Club
godz.
Sp. zoo
13:24

Wprowadzenie Uchwały w zaproponowanej treści prowadzić będzie do zróżnicowania sytuacji rynkowej dealerów prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy z dealerami z innych miast. W szczególności doprowadzi to do niekorzystnego zróżnicowania warunków
konkurowania przez dealerów warszawskich w stosunku
do dealerów prowadzących działalność w ościennych
gminach, którzy nie będą związani tak restrykcyjną
Uchwałą krajobrazową.

Uwaga nieUchwała nie posiada delegacji ustawowych do formułowania nakazów rozuwzględniona biórki poszczególnych konstrukcji, ale określa możliwości funkcjonowania na
terenie gminy obiektów pełniących funkcję reklamy pod sankcją kar administracyjnych. Odmawianie samorządom gminnym – bądź szerzej władzom
publicznym – kompetencji regulacji tej dziedziny życia nie znajduje uzasadnienia w aktualnym porządku prawnym RP.
Uwaga nieBrak jest podstaw do szczególnego traktowania branży samochodowej w tym
uwzględniona zakresie. Ogólnogminne regulacje dotyczące możliwości sytuowania szyldów
realizowane są na podstawie dyspozycji art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i powinny być wiążące dla wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy.
Analogicznie, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają
konkretne warunki zabudowy danego terenu, często odmienne od tych wskazywanych na terenie gmin ościennych. Nie może to jednak stanowić powodu
do ich kwestionowania, co podważałoby władztwo planistycznego gmin.

108 12.07.20 Bemo Motors
17
oraz Auto Club
godz.
Sp. zoo
13:24

Zgodnie z umowami autoryzacyjnymi łączącymi dealerów
Uwaga niez koncernami motoryzacyjnymi, ci pierwsi zobowiązani
uwzględniona
są do spełniania określonych standardów architektonicznych przez ich obiekty, w tym do posiadania odpowiedniego oznakowania. Standard obiektów określany jest
najczęściej na poziomie europejskim i co do zasady
powinien być jednolity dla wszystkich obiektów na terenie
Unii Europejskiej. Decyzja, jakie nośniki reklamowe będą
umieszczone na obiektach nie należy do dealerów, ale
jest podejmowana na innym szczeblu.
Uchwała w znaczący sposób ogranicza możliwość
Uwaga skierowana do
umieszczania nośników reklamowych na nieruchomodalszej analizy
ściach z których korzystają dealerzy. Mając na uwadze
ustawową definicję „obiektu reklamowego” i to, że jest
nim każdy przedmiot materialny, za obiekt reklamowy
uznać należy także pojazd zastępczy lub demonstracyjny, który został zaparkowany przed salonem. W tym
miejscu należy wskazać, że także w przypadku samo-

109 12.07.20 Bemo Motors
17
oraz Auto Club
godz.
Sp. zoo
13:24
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Władztwo planistyczne gmin, tj. kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, realizowane jest na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie może stanowić przedmiotu roszczenia podmiotów gospodarczych krajowych bądź zagranicznych.
Ponadto, analiza sposobów oznaczenia salonów samochodowych w różnych
państwach Unii Europejskiej nie potwierdza tezy o ich ujednoliceniu i nadrzędności nad lokalnymi uwarunkowaniami, związanymi np. z kompozycją
urbanistyczną czy ochroną zabytków.
§ 13, regulujący kwestię sytuowania nośników reklamowych na pojazdach,
nie wyklucza korzystania z pojazdów demonstracyjnych, przedstawionych w
uwadze, o ile będą one również wykorzystywane do celów transportowych. W
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały przeanalizowana zostanie
jednak możliwość rozwiania powstałej niejasności interpretacyjnej.
Jednocześnie, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji wątpliwościami dotyczącymi zgodności takiego przepisu z zakresem delegacji usta-

110 12.07.20 Bemo Motors
17
oraz Auto Club
godz.
Sp. zoo
13:24

111 12.07.20 Bemo Motors
17
oraz Auto Club
godz.
Sp. zoo
13:24

chodów demonstracyjnych ich ilość regulowana jest
przez umowy dealerskie i dealerzy są zobowiązani posiadać taką ilość pojazdów jaką poda im koncern motoryzacyjny. W skali całego polskiego rynku rocznie kilkanaście tysięcy pojazdów to samochody demonstracyjne,
które zobowiązani są nabywać dealerzy. Średnio rocznie
na jeden salon dealerski przypada około 15-20 samochodów demonstracyjnych. Samochody te najczęściej
muszą być obklejone reklamami pochodzącymi z koncernu motoryzacyjnego. Z uwagi na ograniczoną ilość
miejsca pojazdy te są parkowane przed salonami, a tym
samym zgodnie z treścią ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym traktowane są jako obiekt
reklamowy.
Opiniowana Uchwała w zakresie w jakim dopuszcza 10
szyldów na nieruchomości (par 4 pkt 3) w znacznym
stopniu ogranicza możliwość prowadzenia działalności
marketingowej przez dealerów.
Jeżeli Uchwała weszłaby w życie w zaproponowanej
treści zmusiłaby ona wszystkich dealerów samochodów
do usunięcia 60-80% oznaczeń reklamowych ze swoich
obiektów. Oznacza to poważne straty finansowe dla tych
dealerów, którzy zainwestowali w te nośniki średnio
kilkaset tysięcy złotych w ciągu ostatnich lat. Należy przy
tym podkreślić, że działalność dealerska od samego
początku jej istnienia w Polsce jest działalnością związaną z intensywnym reklamowaniem poprzez umieszczanie
logotypów na nieruchomościach i nie ma to żadnego
związku z zaistniałym w ostatnich latach „boomem reklamowym” niosącym za sobą chaotyczną i niekontrolowaną reklamę w każdym elemencie przestrzeni publicznej w Warszawie. Reklamy na salonach dealerskich są
wykonane z wysokiej jakości materiałów, do tego są
spójne wyrażając najczęściej jednolity model reklamowy
danej marki. Działalność dealerska jest postrzegana jako
działalność prestiżowa i dostarczająca społeczeństwu
towarów i usług wysokiej jakości i taki też wymiar ma
stosowana przez dealerów reklama.
W związku wynikającą z art. 37d ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znaczną
wysokością kar pieniężnych za umieszczenie tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z
przepisami Uchwał reklamowej zasadne jest ponowne
rozważenie przez organy m.st. Warszawy zasadności
wprowadzenia Uchwały w tak restrykcyjnym kształcie. W
przeciwnym wypadku, szczegółowy charakter Uchwały

wowej. Kwestia ta zostanie ponownie przeanalizowana.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym zakresie.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym zakresie.
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oraz mnogości rozwiązań ograniczających umieszczanie
nośników reklamowych powodować będzie u opinii
publicznej i przedsiębiorców przeświadczenie, że Uchwała nie ma wcale na celu uporządkowania przestrzeni
publicznej w Warszawie, a ma być źródłem zarobku dla
gminy na prowadzących tu działalność przedsiębiorcach.
112 12.07.20 Prestige Auto Sp. Wprowadzenie Uchwały w zaproponowanej treści pro17
z o.o.
wadzić będzie do zróżnicowania sytuacji rynkowej dealegodz.
rów prowadzących działalność na terenie m.st. Warsza13:11
wy z dealerami z innych miast. W szczególności doprowadzi to do niekorzystnego zróżnicowania warunków
konkurowania przez dealerów warszawskich w stosunku
do dealerów prowadzących działalność w ościennych
gminach, którzy nie będą związani tak restrykcyjną
Uchwałą krajobrazową.

Uwaga nieBrak jest podstaw do szczególnego traktowania branży samochodowej w tym
uwzględniona zakresie. Ogólnogminne regulacje dotyczące możliwości sytuowania szyldów
realizowane są na podstawie dyspozycji art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i powinny być wiążące dla wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy.
Analogicznie, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają
konkretne warunki zabudowy danego terenu, często odmienne od tych wskazywanych na terenie gmin ościennych. Nie może to jednak stanowić powodu
do ich kwestionowania, co podważałoby władztwo planistyczne gmin.

113 12.07.20 Prestige Auto Sp.
17
z o.o.
godz.
13:11

Zgodnie z umowami autoryzacyjnymi łączącymi dealerów
z koncernami motoryzacyjnymi, ci pierwsi zobowiązani
są do spełniania określonych standardów architektonicznych przez ich obiekty, w tym do posiadania odpowiedniego oznakowania. Standard obiektów określany jest
najczęściej na poziomie europejskim i co do zasady
powinien być jednolity dla wszystkich obiektów na terenie
Unii Europejskiej. Decyzja, jakie nośniki reklamowe będą
umieszczone na obiektach nie należy do dealerów, ale
jest podejmowana na innym szczeblu.

Uwaga nieWładztwo planistyczne gmin, tj. kształtowanie i prowadzenie polityki przeuwzględniona strzennej na terenie gminy, realizowane jest na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie może stanowić przedmiotu roszczenia podmiotów gospodarczych krajowych bądź zagranicznych.
Ponadto, analiza sposobów oznaczenia salonów samochodowych w różnych
państwach Unii Europejskiej nie potwierdza tezy o ich ujednoliceniu i nadrzędności nad lokalnymi uwarunkowaniami, związanymi np. z kompozycją
urbanistyczną czy ochroną zabytków.

114 12.07.20 Prestige Auto Sp.
17
z o.o.
godz.
13:11

Uchwała w znaczący sposób ogranicza możliwość
Uwaga skierowana do
umieszczania nośników reklamowych na nieruchomodalszej analizy
ściach z których korzystają dealerzy. Mając na uwadze
ustawową definicję „obiektu reklamowego” i to, że jest
nim każdy przedmiot materialny, za obiekt reklamowy
uznać należy także pojazd zastępczy lub demonstracyjny, który został zaparkowany przed salonem. W tym
miejscu należy wskazać, że także w przypadku samochodów demonstracyjnych ich ilość regulowana jest
przez umowy dealerskie i dealerzy są zobowiązani posiadać taką ilość pojazdów jaką poda im koncern motoryzacyjny. W skali całego polskiego rynku rocznie kilkanaście tysięcy pojazdów to samochody demonstracyjne,
które zobowiązani są nabywać dealerzy. Średnio rocznie
na jeden salon dealerski przypada około 15-20 samochodów demonstracyjnych. Samochody te najczęściej
muszą być obklejone reklamami pochodzącymi z koncernu motoryzacyjnego. Z uwagi na ograniczoną ilość
miejsca pojazdy te są parkowane przed salonami, a tym
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W trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały przeanalizowana zostanie możliwość rozwiania powstałej niejasności interpretacyjnej poprzez dopuszczenie pojazdów demonstracyjnych jako specyficznego rodzaju szyldu
na potrzeby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w branży
samochodowej.
Jednocześnie, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji wątpliwościami dotyczącymi zgodności takiego przepisu z zakresem delegacji ustawowej, ponownie przeanalizowane w ramach prac nad kolejną wersją projektu Uchwały zostaną także zapisy § 13.

samym zgodnie z treścią ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym traktowane są jako obiekt
reklamowy.
Opiniowana Uchwała w zakresie w jakim dopuszcza 10
szyldów na nieruchomości (par 4 pkt 3) w znacznym
stopniu ogranicza możliwość prowadzenia działalności
marketingowej przez dealerów.
115 12.07.20 Prestige Auto Sp. Jeżeli Uchwała weszłaby w życie w zaproponowanej
17
z o.o.
treści zmusiłaby ona wszystkich dealerów samochodów
godz.
do usunięcia 60-80% oznaczeń reklamowych ze swoich
13:11
obiektów. Oznacza to poważne straty finansowe dla tych
dealerów, którzy zainwestowali w te nośniki średnio
kilkaset tysięcy złotych w ciągu ostatnich lat. Należy przy
tym podkreślić, że działalność dealerska od samego
początku jej istnienia w Polsce jest działalnością związaną z intensywnym reklamowaniem poprzez umieszczanie
logotypów na nieruchomościach i nie ma to żadnego
związku z zaistniałym w ostatnich latach „boomem reklamowym” niosącym za sobą chaotyczną i niekontrolowaną reklamę w każdym elemencie przestrzeni publicznej w Warszawie. Reklamy na salonach dealerskich są
wykonane z wysokiej jakości materiałów, do tego są
spójne wyrażając najczęściej jednolity model reklamowy
danej marki. Działalność dealerska jest postrzegana jako
działalność prestiżowa i dostarczająca społeczeństwu
towarów i usług wysokiej jakości i taki też wymiar ma
stosowana przez dealerów reklama.
116 12.07.20 Prestige Auto Sp. W związku wynikającą z art. 37d ust . 9 ustawy o plano17
z o.o.
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym znaczną
godz.
wysokością kar pieniężnych za umieszczenie tablicy
13:11
reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z
przepisami Uchwał reklamowej zasadne jest ponowne
rozważenie przez organy m.st. Warszawy zasadności
wprowadzenia Uchwały w tak restrykcyjnym kształcie. W
przeciwnym wypadku, szczegółowy charakter Uchwały
oraz mnogości rozwiązań ograniczających umieszczanie
nośników reklamowych powodować będzie u opinii
publicznej i przedsiębiorców przeświadczenie, że Uchwała nie ma wcale na celu uporządkowania przestrzeni
publicznej w Warszawie, a ma być źródłem zarobku dla
gminy na prowadzących tu działalność przedsiębiorcach.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym zakresie.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym zakresie.
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117 12.07.20 Towarzystwo
17
Urbanistów Polgodz.
skich
19:32

118 12.07.20 Towarzystwo
17
Urbanistów Polgodz.
skich
19:32

119 12.07.20 Towarzystwo
17
Urbanistów Polgodz.
skich
19:32

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, z aprobatą odnosi się do inicjatywy władz Warszawy
zmierzającej do wykorzystania prawnych środków kształtowania ładu przestrzennego w zakresie krajobrazu
miejskiego. Uważamy, że sprawa opanowania samowoli
reklamowej jest dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań dla Warszawy (i innych polskich miast). Jednocześnie, wobec pewnych wątpliwości dotyczących usytuowania przepisów krajobrazowych w systemie planowania przestrzennego, proponujemy jak najdalej idące
powiązanie polityki krajobrazowej miasta z polityką przestrzenną, wyrażaną w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Uważamy, że Uchwała krajobrazowa, po przeprowadzeniu ustawowej procedury powinna być jak najszybciej
uchwalona. Jednocześnie postulujemy, żeby od samego
początku były prowadzone analizy i oceny jej skuteczności. Tworzenie przepisów krajobrazowych powinno być
procesem planistyczno-prawnym, uwzględniającym
uwarunkowania i potrzeby wynikające m.in. ze zmieniającego się stanu zagospodarowania przestrzennego
miasta.
W naszym przekonaniu sprawą niezwykle istotną dla
Uwaga
osiągnięcia zamierzonych rezultatów będzie też przygo- uwzględniotowanie materiałów popularyzujących przyjęte w uchwale na
zasady – w sposób przystępny dla wszystkich zainteresowanych.
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Uwaga niePrace prowadzone nad projektem Uchwały opierają się m.in. na wskazanej
uwzględniona zasadzie.

Uwaga nieUwaga nie dotyczy projektu Uchwały, jednak należy ją uznać za merytoryczuwzględniona nie uzasadnioną wytyczną działań samorządu gminnego w tej sprawie w
dłuższej perspektywie czasowej.

Prace prowadzone nad projektem Uchwały opierają się m.in. na wskazanym
założeniu. W związku z powyższym na potrzeby konsultacji społecznych
przygotowany został uproszczony przewodnik po projekcie Uchwały, stanowiący istotne wsparcie merytoryczne procesu. Jednocześnie prowadzone są
prace nad przewodnikiem po dobrych praktykach w lokalizowaniu szyldów,
który obrazowo wyjaśniać będzie w nieunikniony sposób skomplikowane
regulacje dotyczące sytuowania szyldów. Z uwagi na niemożność przewidzenia ostatecznej formy Uchwały, zamknięcie tych prac możliwe będzie dopiero
po zakończeniu procesu legislacyjnego dokumentu.

120 13.07.20 W. M. al. SoliZarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku al. Solidar17
darności 119/125 ności 119/125 w Warszawie popiera przedstawiony
godz.
projekt Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
17:03
Pieniądze, które wspólnoty otrzymują z wynajmu powierzchni ścian budynku są przeznaczone na remont
budynków, szczególnie tych, które mają po kilkadziesiąt
lat i przez całe dekady nie były remontowane. Mieszkańcy to przeważnie starsi ludzie, których nie stać na płacenie wysokich stawek na Fundusz Remontowy, a bez
dużych nakładów finansowych remont zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny nie jest możliwy. Dzięki dochodom z wynajmu powierzchni udało się wspólnotom, w
tym naszej, już sporo zrobić. Rozumiemy, że wieszanie
reklam trzeba w jakiś sposób uporządkować i wydaje się
nam, że sugerowane rozwiązania na to by pozwoliły.
Poza tym uważamy, że to wspólnoty powinny decydować
o tym czy chcą mieć na swoich ścianach reklamy i jakiego typu oraz z jakim reklamodawcą podpiszą umowę.
121 13.07.20 SARP Warszawa
17
godz.
20:04

Uwaga nieZdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana
uwzględniona jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od realizacji ważnego
interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu przestrzennego.

Ze względu na ewidentnie negatywny wpływ braku efektywnej regulacji na jakość przestrzeni m.st. Warszawy
Uchwała „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń” powinna być przyjęta i
realizowana jak najpilniej, tym bardziej że nie jest już
możliwa regulacja tych zagadnień ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niestety, projekt Uchwały w obecnej treści wymaga daleko
idących poprawek i uzupełnień.

Uwaga nieZ uwagi na zakres terytorialny Uchwały (powierzchnia m.st. Warszawy, tj. 517
uwzględniona km2), zachowanie w tym dokumencie poziomu szczegółowości miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej dodatkowe jego
uszczegółowienie, wymagałoby wieloletniej pracy planistycznej. Taki kierunek
działań byłby jednocześnie sprzeczny z oczekiwaniami dużej części opinii
publicznej, postulującej jak najszybsze przyjęcie dokumentu w celu rozpoczęcia procesu wprowadzania ładu przestrzennego w zakresie sposobu usytuowania nośników reklamowych. Nie jest również jasne, do jakich zdecydowanie bardziej szczegółowych projektów analogicznej Uchwały z innych miast
odnosi się uwaga.

Projekt Uchwały nie wykorzystuje w dostatecznym zakresie „potencjału regulacyjnego” odnośnych przepisów
ustawowych – proponowane regulacje są mniej szczegółowe niż na to pozwalają te przepisy, co można stwierdzić m.in. przez porównanie projektu Uchwały z tego
rodzaju Uchwałami wprowadzanymi w innych dużych
miastach. Co więcej – projekt Uchwały jest mniej szczegółowy niż ustalenia dot. tej problematyki zawarte w
wielu warszawskich planach miejscowych, które zostaną
uchylone przez wejście w życie „Uchwały krajobrazowej”,
co może oznaczać pewien regres w zakresie przedmiotowej regulacji w granicach obszarów obecnie objętych
niektórymi planami miejscowymi. Wydaje się celowe, aby
regulacje przedmiotowej Uchwały były nie mniej, a bardziej szczegółowe niż dotychczasowe ustalenia planów
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miejscowych.
Rozważane przez Autorów projektu Uchwały uszczegóUwaga niełowienie jej przepisów przyszłymi „powiązanymi” z
uwzględniona
Uchwałą szczegółowymi rozporządzeniami Prezydenta
m.st. Warszawy nasuwa wątpliwości natury prawnej i
kompetencyjnej, gdyż ustawa nie przewiduje takiego
rozwiązania, a całość przedmiotowej regulacji przypisuje
kompetencji organu stanowiącego (tj. Radzie m.st. Warszawy), nie organowi wykonawczemu. Całościowa i
odpowiednio szczegółowa regulacja powinna więc być
zawarta w treści Uchwały.
123 13.07.20 SARP Warszawa Wymienione jako „integralne części Uchwały” rysunki
Uwaga skierowana do
17
dot. „zasad sytuowania” objętych nią obiektów są wyko- dalszej analizy
godz.
nane w zbyt ogólnej skali (1:35 000), tzn. prawie dwa
20:04
razy mniejszej, niż rysunki Studium uikzp m.st. Warszwy
oraz wielokrotnie ogólniejszej, niż rysunki planów miejscowych, które dotąd regulowały te zagadnienia.

Nie jest jasne, do jakiego rodzaju „powiązanych” rozporządzeń Prezydenta
m.st. Warszawy odnosi się uwaga. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, w szczególności art. 33, wójt gminy uprawniony jest do wydawania
zarządzeń określających organizację i funkcjonowanie urzędu oraz gminnych
jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa
wewnętrznego. W ramach takiego aktu możliwe jest szczegółowe regulowanie m.in. sposobu zarządzania i zagospodarowania nieruchomości pozostających w bezpośrednim zarządzie wójta gminy bądź jednostek organizacyjnych
gminy w sposób niesprzeczny z aktami prawnymi wyższego rzędu.

124 13.07.20 W. K.
17
godz.
20:42

Wskazane zagadnienie wykracza poza zakres delegacji ustawowej Uchwały i
odnosi się do praktycznych możliwości egzekucyjnych wynikających z art. 63a
i 63b Kodeksu wykroczeń.

122 13.07.20 SARP Warszawa
17
godz.
20:04

125 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Żoliborzan
godz.
20:45

Plakaty w nielegalnych miejscach, nielegalnie klejone
Uwaga nieprzez "legalne" firmy - uważam ze od tego należy zacząc
uwzględniona
dyskujsje w kwestii polepszenia krajobrazu w mieście
Warszawa.
Od wielu lat obserwuję ten problem i nie mogę zrozumieć
jak można tolerować taki bałagan w przestrzeni publicznej. Plakaty są klejone przez niby legalne firmy dla klientów ktorzy czesto dostają srodki na przedsięwzięcia z
kasy miejskiej - to skandal! W centrum miasta - na domach, na obrodzeniach budów, na parkanach itp. Jeden
wielki bałagan, śmietnik i brak organizacji. Plakaty są
klejone i jeszcze to jakoś wygląda ale potem spadnie
deszcz i się to wala po ulicach. To plaga!!!!!
Rozwiązanie problemu jest bardzo proste: na plakatach
są adresy organizatorów, którzy zlecają klejenie tych
papierów - wystarczy przeczytać zapisać - znależć i
obciązyć kosztami sprzątania!!!!! Wlepić karę porządkową! Po miesiącu będzie problem zlikwidowany!!!!!
Bez uporządkowania tego problemu wszystkie inne
kwestie uporządkowania przestrzeni publicznej będą
mało skuteczne...
W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklaUwaga skierowana do
mowych należy:
dalszej analizy
a. należy rozszerzyć zakaz sytuowania wolnostojących
nośników reklamowych na ulice Broniewskiego (odcinek
plac Grunwaldzki-Krasińskiego) i Krasińskiego (odcinek
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Skala załączników mapowych do projektu Uchwały dobrana została pod
kątem szczegółowości niezbędnej do zachowania czytelności, a także ustawowego wymogu jednoznacznego opisania wszelkich przesądzeń natury
przestrzennej w tekście Uchwały. Przesądzenie dotyczące skali załączników
zostanie poddane ponownej analizie w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych podlegać będą ponownej analizie
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Popiełuszki (Stołeczna) – Broniewskiego), tak aby wolne
od reklam pozostało otoczenie osiedla Serek Żoliborski;

126 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Żoliborzan
godz.
20:45

b. na ulicy Broniewskiego od Braci Załuskich do Trasy
AK – dopuścić reklamy małego i średniego formatu po
jednej stronie jezdni;
Do wykazu ulic, przy których wymagany jest wysoki
Uwaga
standard jakościowy ogrodzeń, dodać ulicę Mickiewicza uwzględniona odcinku plac Wilsona – Potocka (w wykazie są już
na
wszystkie pozostałe główne ulice na obszarze wpisanego
do rejestru zabytków Żoliborza Historycznego, w tym
odcinek Mickiewicza na południe do placu Wilsona).

Wniosek zostanie wzięty pod uwagę w kolejnej wersji projektu Uchwały.

127 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Żoliborzan
godz.
20:45

Do wykazu otwartych zespołów zabudowy i osiedli, dla
Uwaga
których obowiązywać ma zakaz grodzenia, dodać osiedle uwzględnioprzy ulicy Dymińskiej 2,4,6, 8 oraz osiedle przy ulicy
na
Mickiewicza 33 i 35.

Wniosek zostanie wzięty pod uwagę w kolejnej wersji projektu Uchwały

128 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Żoliborzan
godz.
20:45

Z wykazu osiedli usunąć przedwojenne osiedle Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (nr 103 w wykazie)
– osiedle to w swoim pierwotnym kształcie było grodzone, tzn. ogrodzone i zamykane na noc były dziedzińce
kolonii, czyli podwórka poszczególnych budynków (dostępne były jedynie ulice wewnątrz osiedla oraz park
osiedlowy).

Wniosek zostanie wzięty pod uwagę w kolejnej wersji projektu Uchwały

129 13.07.20 W. K.
17
godz.
20:47

Dobrym rozwiązaniem jest poniższy przykład. Umieszczenie reklam banerowych na ogrodzeniu - na tym nie
można kleić plakatów i to zabezpiecza przed plagą nielegalnego klejenia plakatów. To można wymóc na firmach
budowlanych, to niewielki koszt, ale jakoś to wygląda i
nie zaśmieca miasta.

130 13.07.20 M. P.
17
godz.
21:13

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żurawiej 1a Uwaga skierowana do
proszę o uwzględnienie naszych uwag przy podejmowa- dalszej analizy
niu Uchwały określającej zasady umieszczania tablic
reklamowych na elewacji budynku. Obecnie Wspólnota
ma przychody z umieszczonych tablic w wysokości (-) zł
rocznie. Wspólnota opłaca podatek dochodowy z od
używanych przychodów. Uzyskane środki są w całości
przeznaczone na fundusz remontowy, co obniża koszty
jakie ponoszą właściciele lokali w tym również m.st.
Warszawa. Zaproponowana treść Uchwały spowoduje
brak dochodów Wspólnoty i konieczność zwiększenia

Uwaga
uwzględniona

Uwaga nieW projekcie Uchwały na trwałych ogrodzeniach dopuszczone jest jedynie
uwzględniona sytuowanie szyldów, i to w ściśle określonych ramach (§ 6 ust. 1. pkt 3). Dla
nośników reklamowych niebędących szyldami projekt Uchwały dopuszczone
jest jedynie wykorzystywanie w ograniczonym stopniu tymczasowych ogrodzeń placów budowy (§ 11 pkt 5).
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Zdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana
jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od realizacji ważnego
interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu przestrzennego.
Sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na opracowanych
architektonicznie elewacjach budynków zostało w projekcie Uchwały co do
zasady wykluczone z uwagi na negatywny wpływ tego typu instalacji na kompozycję architektoniczną budynku, a tym samym na stan ładu przestrzenne-

131 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Sąsiedzkie Włogodz.
chy
22:10

132 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Sąsiedzkie Włogodz.
chy
22:10

133 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Sąsiedzkie Włogodz.
chy
22:10

obciążeń dla mieszkańców, też wyborców.
Proponujemy, ale aby dopuścić umieszczanie reklam na
parterze budynku przy lokalach użytkowych handlowych i
usługowych. Powierzchnia reklamy do 3 m2. Uchwała
może określać ich ilość, kolor, a formę i odległości pomiędzy nimi. Takie zapisy umożliwia Wspólnocie dalsze
uzyskiwanie przychodów i prowadzenie koniecznych
remontów.
Wykreślenie ulicy Dźwigowej z wykazu ulic, na których
Uwaga skierowana do
możliwe będzie sytuowanie wolnostojących nośników
dalszej analizy
reklamowych (załącznik nr 1 do Uchwały). Wskazane
byłoby także, żeby dokładny wykaz ulic został wpisany
wprost do treści Uchwały, tak by mieszkańcy mieli jasność, gdzie lokalizacja nośników będzie dopuszczalna
(obecna mapka będąca załącznikiem do Uchwały nasuwa pewne trudności interpretacyjne).
Dodanie jednoznacznego zapisu, że ogrodzenie nie
może pełnić funkcji reklamowych i nie wolno na nich
wieszać szyldów banerowych i tablic reklamowych w
postaci banerów reklamowych nie będących szyldami.
Uchwała w dużej mierze koncentruje się na ograniczeniu
liczby billbordów – tymczasem w dzielnicach takich jak
np. Włochy czy Ursus to właśnie setki banerów wiszących na prywatnych płotach psują w ogromnej mierze
krajobraz.
Zwracamy też uwagę na trudność w interpretacji zapisów Uwaga
działu II rozdziału 3 i działu III rozdziału 3, w którym jest uwzględniomowa o tablicach reklamowych i urządzeniach reklamo- na
wych będących szyldami/nie będących szyldami usytuowanych „na budowlach” – tymczasem zgodnie z prawem budowlanym ogrodzenie nie jest budowlą.
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go. Reguła ta odnosi się także do umieszczonych na budynkach ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu małego, które w stanie obecnym w
istotny sposób degradują jakość przestrzeni publicznej Warszawy. Zagadnienie to zostanie jednak poddane ponownej analizie w trakcie prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych podlegać będą ponownej analizie
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Jednoznaczne opisanie w treści Uchwały dopuszczeń sytuowania nośników
reklamowych dla odpowiednich ciągów ulicznych jest konieczne z punktu
widzenia prawidłowej techniki prawodawczej. W przedstawionym projekcie
zrezygnowano z takiego zapisu z uwagi na wystarczającą czytelność załącznika mapowego w stosunku do rzeczywistych potrzeb wynikających z aktualnego etapu prac nad Uchwałą.
Uwaga nieW projekcie Uchwały na trwałych ogrodzeniach dopuszczone jest jedynie
uwzględniona sytuowanie szyldów, i to w ściśle określonych ramach (§ 6 ust. 1. pkt 3). Dla
nośników reklamowych niebędących szyldami projekt Uchwały dopuszczone
jest jedynie wykorzystywanie w ograniczonym stopniu tymczasowych ogrodzeń placów budowy (§ 11 pkt 5).

Kolejna wersja projektu Uchwały zostanie odpowiednio przeformułowana.
Wniosek zostanie wzięty pod uwagę w kolejnej wersji projektu Uchwały.
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Skrócenie okresów przejściowych dla dostosowania
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych będących
szyldami. W sytuacji, w której dostosowanie ma polegać
na ograniczeniu liczby szyldów na elewacji okres
przejściowy powinien trwać 1 rok, gdy jest to kwestia
demontażu zbyt dużej liczby szyldów (co nie generuje
kosztu dla przedsiębiorcy). W sytuacji, w której dostosowanie ma polegać na wymianie szyldu – np. ze
względu na rodzaj materiału czy jego rozmiar, co generuje dla przedsiębiorcy koszty - okres przejściowy mógłby
pozostać dłuższy (Dział II, rozdział 4, paragraf 8).
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Skrócenie okresów przejściowych dla dostosowania
Uwaga skierowana do
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących dalszej analizy
szyldami do 1 roku w przypadku demontażu z ogrodzeń
tablic reklamowych będących banerami reklamowymi. W
dzielnicach takich jak Włochy wielu właścicieli nieruchomości usytuowanych wzdłuż ruchliwych ulic zarabia na
udostępnianiu swoich ogrodzeń pod banery wieszane
przez inne firmy. Usunięcie z płotu banera reklamowego
nie generuje dla właściciela kosztów, niezrozumiały jest
zatem powód, dla którego miałby mieć na to aż dwa lata
(Dział III, rozdział 5, paragraf 14).
Zmniejszenie liczby szyldów umieszczanych na terenie
Uwaga nienieruchomości przez jeden podmiot do maksymalnie 5
uwzględniona
(Dział II, rodział 1, paragraf 4 ust.3)

136 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Sąsiedzkie Włogodz.
chy
22:10

137 13.07.20 Stowarzyszenie
17
Sąsiedzkie Włogodz.
chy
22:10

Uwaga nieNależy się spodziewać, że przepis o ograniczeniu liczby szyldów na nieruuwzględniona chomości nie będzie stanowić istotnego narzędzia porządkującego. Znacznie
większe znaczenie praktyczne posiadać powinny inne zapisy Uchwały, wskazujące możliwe lokalizacje szyldów. Jednocześnie rozdzielanie okresów
dostosowania dla obiektów jednego typu budzi poważne wątpliwości prawne i
praktyczne, związane m.in. z dodatkową komplikacją i tak złożonych przepisów regulujących sytuowanie szyldów.

Uwaga wydaje się być uzasadniona pod względem merytorycznym. Niemniej
rozdzielanie okresów dostosowania dla obiektów jednego typu budzi poważne
wątpliwości prawne i praktyczne, w tym związane z dodatkową komplikacją
przepisów regulujących sytuowanie nośników reklamowych. Propozycja
zostanie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Ograniczenia dotyczące sytuowania szyldów zostały w projekcie Uchwały
określone na wielu poziomach, co sprawia, że w praktyce nie będzie możliwe
umieszczenie przez jeden podmiot nadmiernej liczby szyldów na budynku
prywatnym. Limit 10 sztuk wyznaczony został przy wzięciu pod uwagę
specyficznego charakteru oszyldowania niektórych typów działalności
gospodarczej, np. stacji benzynowych, stosujących jednocześnie w sposób
niekolidujący z zasadami ładu przestrzennego wiele form i lokalizacji szyldów
(wiata, budynek, pylon cenowy i in.).
Uwaga nieOkres dostosowawczy dotyczy jedynie tych tablic reklamowych i urządzeń
uwzględniona reklamowych, które zostały usytuowane przed wejściem Uchwały w życie.
Jakiekolwiek nowe naniesienia niezgodne z zapisami Uchwały podlegać będą
opłacie karnej, określonej w art. 37d Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pożądane byłoby także wprowadzenie dodatkowych
zapisów w celu zabezpieczenia miasta przed efektem
wzrostu liczby reklam w okresie dostosowawczym –
właściciele prywatnych nieruchomości w związku z
zapowiedzią zmian mogą chcieć wykorzystać „ostatnią
szansę” na zarobek np. poprzez udostępnienie swojego
płotu pod banery - w związku z czym liczba reklam może
gwałtowanie wzrosnąć. Do rozważenia pozostawiamy
np. wprowadzenie zapisu, który nakazywałby, żeby w
okresie dostosowawczym nie mogły się już pojawiać
nowe, kolejne reklamy sprzeczne z zapisami Uchwały
(tak by okres dostosowawczy dotyczył tylko tych istniejących). Do rozważenia pozostaje także sposób zabloko-
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wania nowych form, chcących omijać proponowane
przepisy - np. wyświetlanie reklam rzutnikiem na
elewacji itd.
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Zwracamy też uwagę na konieczność przeprowadzenia
przez Urząd Miasta (po przyjęciu przez Radę Miasta
Uchwały) szerokich działań komunikacyjnych
skierowanych do drobnych przedsiębiorców dot. nowych
zasad sytuowania szyldów, tablic reklamowych etc.
Liczymy także na budowę skutecznego systemu kontroli i
egzekwowania zapisów Uchwały, tak by te bardzo potrzebne zasady nie pozostały tylko na papierze.

Uwaga nieUwaga nie odnosi się bezpośrednio do konsultowanego projektu Uchwały.
uwzględniona Należy jednak wskazać, że prowadzone są prace nad przewodnikiem po
dobrych praktykach w lokalizowaniu szyldów, który obrazowo wyjaśniać
będzie w nieunikniony sposób skomplikowane regulacje dotyczące sytuowania szyldów. Z uwagi na niemożność przewidzenia ostatecznej formy Uchwały, zamknięcie tych prac możliwe będzie dopiero po zakończeniu procesu
legislacyjnego dokumentu.

139 13.07.20 M. Z.
17
godz.
22:47

Od dłuższego czasu obserwuje działa miasta Warszawy
w zakresie reklamy. Syf jaki był taki jest i nie zmieni tego
żadna ustawa a wręcz sprowokować ludzi do zwiększenia działania. Pozwoliłam sobie również przeczytać
projekt Uchwały do którego mam mnóstwo zastrzeżeń a
mianowicie:
- jak można nakazać komuś stosowanie konkretnie
określonego szyldu, to tak jakby każda osoba miała
jeździć zielonym polo bo tak chce urzad, aż trudno uwierzyć że w dzisiejszych czasach ludzie tworzące ustawę
nakładają tak chore zasady. A gdzie swoboda prowadzenia działalności..... czy prowadząc mały sklepik mam
dostosować się do danego modelu szyldu, który nieskończenie mi się będzie podobał?
Korzystałam kilkakrotnie z nośników reklamowych celem
pokazania mojej firmy na rynku, patrząc na zapisy za
chwilę nie będę miała szans przypomnieć o swoim istnieniu, bo i na czym, skoro wszystko jest nakazuje,
zakazane itd. Czy aż można ograniczyć ludziom prawo
do reklamowania się? Reklama była jest i będzie i jest
skuteczna forma prezentacji towarów i usług i jak pokazują ostatnie badania bardziej skuteczna niż internet.
Czy zespół, tworzący projekt zastanowił się jakie mogą
być konsekwencje do miasta? Przecież z góry można
założyć że i osoby prowadzący swoje firmy nie będą
pokrywać kosztów ani zmienić szyldy bo tak chce urząd.

Uwaga nieDyspozycja tworzenia gminnych regulacji dotyczących szyldów i zastąpienia
uwzględniona przez nie dotychczasowych, szczątkowych i rozproszonych regulacji w tym
zakresie, istniejących w treści poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynika z zapisów art. 37a Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z 24 kwietnia
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu. Uwaga kierowana jest zatem do niewłaściwego organu.
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Uwaga nieBrak jest podstaw do uznania nieograniczonego prawa do reklamowania się
uwzględniona za przywilej konstytucyjny. Tak jak inne typy działalności o charakterze zarobkowym, reklamowanie się musi zatem uwzględniać interes publiczny, w tym
ochronę takich wartości jak m.in. ład przestrzenny, ochronę zabytków, ochronę przyrody, bezpieczeństwo ruchu itp.

Uwaga nieUwaga niejasna. Celem Uchwały jest wprowadzenie na obszarze m.st. Waruwzględniona szawy ładu przestrzennego poprzez uporządkowanie fragmentarycznie dotąd
uregulowanych i pozbawionych skutecznych narzędzi egzekucyjnych zasad
sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej
architektury i ogrodzeń. Podobne regulacje stanowią standardowe rozwiązanie w wielu miastach Unii Europejskiej.
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Dlaczego ciągle na płotach wiszą banery z prezentacją
firm których co najmniej od 2 lat nie ma – czy to jest
ładne?
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Bałagan nie dotyczy tylko szyldow, ogrodzeń czy reklam,
jak wyglądają nasze śmietnika, ławki, zieleń i trawa czy
to mało istotne i niewidoczne z przestrzeni publicznej?

144 13.07.20 M. Z.
17
godz.
22:47

Czy zespół wziął pod uwagę, że ustawa narusza zarówno konstytucję jak również swobodę działalności gospodarczej? Dlaczego nie szanuje się w niej kompletnie
podmiotów gospodarczych tylko zakłada trudne i noszące podmioty zasady? Uchwała łódzka została zaskarżona przez wojewodę łódzkiego czy więc nie warto poczekać na wyniki i zobaczyć jakie będą konsekwencje?
Wielu prawników wypowiada się negatywnie o ustawie,
że jest niedoprecyzowana i daje zbyt duża swobodę w
zakresie interpretacji – czy ktoś przeliczyl odszkodowania, które mieszkańcy w ramach pozwów będą musieli
pokryć?

Uwaga nieRegulacje zawarte w projekcie Uchwały realizują dyspozycje delegacji ustauwzględniona wowych, które wskazują jako obowiązek rad gmin wyznaczenie istotnego
zakresu czasowego na dostosowanie się podmiotów gospodarczych do nowych przepisów, nie wskazując jednak obowiązku odszkodowawczego w
ramach procesu dostosowywania istniejących nośników reklamowych do
zasad ładu przestrzennego. Uwzględniając powyższe, uwaga kierowana jest
do niewłaściwego organu.
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Proponuję aby: wprowadzić zakaz wieszania i
zdejmować reklamy święcące, mrugające, pulsujące,
przesuwające się które swoim blaskiem drażnią
mieszkańców, wystarczy jedno zgłoszenie do Straży
Miejskiej.

Uwaga nieProjekt Uchwały w zasadniczy sposób ogranicza możliwość sytuowania tablic
uwzględniona reklamowych i urządzeń reklamowych wykonanych w technologii wyświetlacza cyfrowego. Istotnym ograniczeniem delegacji ustawowej Uchwały jest
jednak brak możliwości regulowania w dokumencie standardów jakościowych
oraz materiałów budowlanych z jakich wykonane mogą być szyldy.
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Uwaga nieW obowiązującym systemie prawnym samorząd gminny nie posiada skuteczuwzględniona nych narzędzi do usuwania naruszających ład przestrzenny nośników reklamowych umieszczonych na terenie prywatnym. Jednym z celów przyjęcia
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu z 24 kwietnia 2015 r., na mocy której przygotowywana jest
analizowany projekt Uchwały dla m.st. Warszawy, była zmiana tej niewłaściwej sytuacji.
Uwaga nieBrak delegacji ustawowych do regulacji w analizowanej uchwale zagadnień
uwzględniona związanych z zielenią. Ławki jako obiekty małej architektury podlegają natomiast regulacjom § 15 i 16.

Uzasadnienie: mam takie jedno cudo za oknem i tylko
dlatego wytrzymuję że postawiłem na balkonie grube
płoty które mnie od tego cuda odgradzają
Proponuję, aby wprowadzić bardzo duże ograniczenia w Uwaga skierowana do
zakresie liczby oraz wielkości szyldów, możliwych do
dalszej analizy
sytuowania na nieruchomości, z jednoczesnym odstąpieniem od rygorystycznych zakazów umieszczania
reklam na budynkach. Praktycznie polegałoby to na
przyjęciu następujących ustaleń:
0,5 m2
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W uwadze zawarta jest, poparta szeroką argumentacją, propozycja istotnej
zmiany mechanizmu kwalifikacji formalnej poszczególnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych przy utrzymaniu dotychczasowych zasad
kompozycyjnych. Kwestia ta będzie przedmiotem analizy w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

więcej niż jednego szyldu podmiotu prowadzącego na
niej działalność.
Dotychczasowe ustalenia dla szyldów należałoby bez
większych zmian pozostawić, adresując je jednak do
tablic reklamowych niebędących szyldami. W ten sposób
możliwe będzie skorzystanie w pozytywny sposób z
mechanizmu finansowego (zaprojektowanego przez
ustawodawcę) dla osiągnięcia poprawy estetyki. W
dotychczasowym projekcie ten aspekt jest pominięty, ze
szkodą dla finansów publicznych, nie można bowiem
traktować ewentualnych kar jako źródła stałego przychodu z tytułu „opłaty reklamowej”. Kary mają charakter
opłaty jednorazowej. Z punktu widzenia kompozycji
architektonicznej (estetyki) nie ma znaczenia czy zawieszane na budynkach tablice lub urządzenia reklamowe
są szyldami czy reklamami. Istotna jest jakość ich wykonania, użyte materiały oraz wkomponowanie w układ
architektoniczny elewacji.
Uzasadnienie:
Jest lepiej, gdy informacje promujące przedsiębiorstwa,
towary, usługi, uznawane są za reklamy a nie szyldy. Dla
takich obiektów można bowiem wymagać w przepisach
lokalnych lepszych materiałów i konkretnych standardów
jakościowych (czego z woli ustawodawcy nie ustala się
dla szyldów). Miasto może za ekspozycję treści pobrać
opłatę. Również za pomocą takiej opłaty może wymusić
usunięcie starych i mniej potrzebnych informacji. Uniknie
się też sporów o kwalifikację prawną tablicy reklamowej,
ponieważ przedsiębiorcom będzie zależało na uznaniu
ich komunikatów za reklamy, a nie szyldy. Osiągnięcie
ładu przestrzennego okaże się więc celem łatwiejszym
do osiągnięcia takich ramach, niż przy wprowadzeniu
zakazów dla reklam i preferencji dla szyldów. Ustawodawca w definicjach określił co jest szyldem a co reklamą, jednak nie należy zapominać, że o tym co jest szyldem, można zadecydować nie tylko za pomocą definicji.
Przepisy określają zasady i warunki sytuowania szyldów,
w tym ich gabaryty oraz ilość (większą niż zero). Skoro
więc dysponuje się takim narzędziem, to wystarczy
wskazać nawet choćby tylko jedno miejsce na budynku
(na przykład przy wejściu lub w świetle witryny okiennej)
oraz zadać wielkość szyldu (ustalając jego powierzchnię
nie większą niż np. 0,5 m2). Równocześnie ustalając
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nieco więcej możliwości w zakresie usytuowania i gabarytów dla reklam na danym budynku, doprowadzi się do
sytuacji, w której część obiektów, która teoretycznie (z
uwagi na treść) mogłaby być uważana za szyldy, z woli
samych wnioskodawców będzie kwalifikowana jako
reklama. Mało tego, wnioskodawcy będą się starać o to z
całych sił, ponieważ tylko to będzie gwarantowało zaistnienie informacji o ich przedsięwzięciach powierzchniowo
większej niż to przykładowe pół metra kwadratowego.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, szyld
jest bezpłatny. Oznacza to więc podwójną motywację dla
reklamodawcy, aby przy braku wyraźniejszych limitów
dla szyldów a zakazach dla reklam (jak to jest w obecnym projekcie) iść do sądu i walczyć z gminą o zakwalifikowanie swojej informacji jako szyldu. Jednocześnie,
przekierowanie strumienia informacyjnego na kanał
szyldów jest dla interesu publicznego skrajnie niekorzystne, bo z umieszczania na budynkach komunikatów
w formie szyldów nie będzie dla społeczności miasta
pieniędzy (których przymusowym adresatem jest właśnie
ta społeczność). Równolegle zabraknie też zaplanowanego przez ustawodawcę mechanizmu finansowego,
skłaniającego przedsiębiorcę do redukcji liczby i powierzchni tablic reklamowych, skoro szyldu opłata nie
dotyczy.
Proponuję aby miasto stołeczne Warszawa zamiast
Uwaga skierowana do
wskazywać odcinki dróg, wybrało kilkanaście punktodalszej analizy
wych lokalizacji w strefie miejskiej lub przedmieść (mam
na myśli strefy o których mowa w Studium uikzp), których
atrakcyjność można by zweryfikować w ramach dialogu
technicznego z przedsiębiorcami. Lokalizacje te powinny
być oczywiście dokładnie sprawdzone także pod kątem
możliwości realizacyjnych. W każdej z tych lokalizacji
możliwe byłoby zrealizowanie dużego nośnika reklamy
zewnętrznej, działającego w oparciu o systemy inteligentnego oświetlenia i publikacji zdalnej. Nośniki te
mogłyby mieć dopuszczoną większą powierzchnię ekspozycji rzędu 30-50 m2. Nowoczesne rozwiązania pozwoliłyby na dostosowywanie poziomów jasności do pory
dnia i aktualnej ilości światła zewnętrznego. Z kolei
generowanie przekazu reklamowego, który byłby przesyłany na powierzchnię ekspozycyjną nośnika za pomocą
transmisji pakietu danych cyfrowych, pozwoliłoby na
rezygnację ze stosowania plakatów na papierze. Oczywiście dozwolone byłyby tylko obrazy statyczne. Miasto
lokalizacje te powinno udostępnić partnerowi bizneso-
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W uwadze zawarta jest, poparta szeroką argumentacją, propozycja zasadniczej zmiany logiki dopuszczeń sytuowania wolnostojących tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych. Wniosek ten wiąże się jednak z ryzykiem znacznego
pogorszenia stanu ładu przestrzennego w szeregu lokalizacji, a tym samym
kontrowersji wokół ich wyboru. Kwestia ta będzie przedmiotem analizy w
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

wymi, wybranemu w postępowaniu konkurencyjnym,
według najkorzystniejszej dla publicznego interesu oferty.
Uzasadnienie i korzyści: W konsultowanym projekcie, dla
potrzeb reklamy zewnętrznej dla nośników o powierzchni
od 3 do 18 m2 (w dwóch przedziałach od 3 do 9 i 9 do 18
m2) wskazane zostały wybrane ciągi uliczne. Jednak
nałożenie ograniczeń wynikających z całości przepisów
projektu Uchwały spowodowało, że ciągi zamieniły się w
krótkie odcinki. W dodatku odcinki te nie zostały szczegółowo przebadane: np. na wielu z nich zamontowane są
wysokie ekrany akustyczne. Niemożliwe jest też wykorzystanie większości przylegających działek prywatnych,
ponieważ nie istnieją prawnie określone linie rozgraniczające lub działki są zabudowane. Możliwości odczytywane z projektu są więc w większości teoretyczne i
pozorne – co oczywiście może narazić miasto na zarzut
działań mających cechy zakazu prowadzenia legalnej
działalności gospodarczej, skoro poza tymi odcinkami
dróg nie ma możliwości lokalizowania wolnostojących
reklam większych niż 3 m2. Miasto tworząc nowy ład
reklamowy powinno przyjąć więc bardziej aktywną rolę.
Rolę organizatora, a nie podmiotu, który jest źródłem
zakazów i opresji. Aktywne, ofertowe działanie przyniosłoby wszystkim interesariuszom znacznie więcej pożytku. Zgoda na media elektroniczne (w limitowanej i kontrolowanej ilości) pozwoliłaby z kolei na uzyskanie wizerunku miasta „smart-city”, śmiało wyznaczającego trendy
i zanurzającego się przyszłość.
Dodatkowym aspektem propozycji są kwestie finansowe.
Dotychczasowy projekt Uchwały pomija całkowicie zagadnienie generowania przychodów dla miasta z tytułu
funkcjonowania reklamy zewnętrznej. Oczywiście nie
chodzi o to, aby robić z takiej pozycji pokaźnego źródła
przychodu, ale aby nie zmarnować potencjału. Możliwości te, w skali w jakiej się pojawiają, z całą pewnością nie
będą miału szkodliwego wpływu na krajobraz miasta.
Przypomnę, że moja propozycja dotyczy tylko kilkunastu
lokalizacji. Te dodatkowe przychody dla Miasta mogłyby
pojawić się za sprawą umowy cywilno-prawnej, zawieranej na podstawie przepisów art. 22 ust. 2c ustawy o
drogach publicznych (nota bene wprowadzonych do tej
ustawy za sprawą przepisów o wzmocnieniu narzędzi
ochrony krajobrazu z 2015 r.). Hasło „umowa cywilnoprawna” oznacza też, że to rzadkie i reglamentowane
dobro, jakim są lokalizacje, zdobywane byłoby przez
firmy w ramach konkursu ofert, a nie problematycznego
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Zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 4 ustawy o p.z.p.,
Uchwała określająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z
jakich mogą być wykonane jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez organ stanowiący gminy, tj. radę
gminy.
Artykuł 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi,
że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe
organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania
tych organów, a zasady i tryb wydawania aktów prawa
miejscowego określa ustawa. W przypadku aktów prawa
miejscowego z zakresu zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, regulację zasad i
trybu ich sporządzania określa u.p.z.p.

Uwaga nieBrak jest wskazania, w jakim zakresie zapisy projektu Uchwały przekraczają
uwzględniona delegację ustawową.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Uchwała z zakresu zasad i
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
stanowi akt prawa miejscowego, to przedmiotem jej
regulacji mogą być tylko i wyłącznie kwestie, o których
mowa w art. 37a u.p.z.p. Powyższe wynika z hierarchiczności źródeł prawa. Organy gminy, jako organy
władzy publicznej obowiązane są działać na podstawie i
w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Przepisy
gminne mogą być wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego rzędu (konstytucja,
ustawa, rozporządzenie) i w zakresie upoważnień wyraźnie tam udzielonych organom gminy. Hierarchia
źródeł prawa została wyraźnie określona w art. 87 Konstytucji RP. Akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do przepisów wyższego rzędu i
nie mogą być sprzeczne z nimi.
W świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej
działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to,
iż każde działanie organu władzy musi mieć oparcie w
obowiązującym prawie. W zakresie konieczności przestrzegania granic kompetencji ustawowej oraz działania
na podstawie i w granicach prawa należy przyjąć, iż
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organ stanowiący, podejmując akty prawne (zarówno
akty prawa miejscowego, jak i akty, które nie są zaliczane do tej kategorii aktów prawnych) w oparciu o normę
ustawową, musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w
upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym
a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.
Upoważnienie do wydawania przepisów wykonawczych
odgrywa bowiem podwójną rolę – formalną, tworząc
podstawę kompetencyjną do wydawania aktów prawnych, oraz materialną, będąc gwarancją spójności systemu prawa oraz koherencji treściowej przepisów. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o
charakterze kompetencyjnym.
Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz
domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż
normy kompetencyjne powinny być interpretowane w
sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się
dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów
kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w
drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca
2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy
interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 konstytucji,
odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte
w polskim systemie prawym, jak: zakaz domniemywania
kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni
rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę
głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi
określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem
mu kompetencji do stanowienia aktów normatywnych
służących realizowaniu tych zadań, a także mając na
względzie art. 7 Konstytucji, należy przyjąć, że
Konstytucja zamyka system źródeł prawa powszechnie
obowiązującego w sposób przedmiotowy – wymieniając
wyczerpująco formy aktów normatywnych powszechnie
obowiązujących, oraz podmiotowy – przez jednoznaczne
wskazanie organów uprawnionych do wydawania takich
aktów normatywnych”.
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Zgodnie z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283
– t.j.) cyt. „Do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z
wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale
I w rozdziałach 1-7 i w dziale II, a do przepisów porządkowych - również w dziale I w rozdziale 9, chyba że
odrębne przepisy stanowią inaczej.”. Zgodnie z:
Podstawą wydania Uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który:
1) upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego zakresu spraw; 2) wyznacza zadania lub kompetencje
danego podmiotu.”;

Uwaga nieBrak jest wskazania, w jakim zakresie zapisy projektu Uchwały nie są zgodne
uwzględniona z zasadami techniki prawodawczej.

W uchwale i
zarządzeniu zamieszcza się przepisy prawne regulujące
wyłącznie sprawy z zakresu przekazanego w przepisie, o
którym mowa w § 134 pkt 1, oraz sprawy należące do
zadań lub kompetencji podmiotu, o których mowa w §
134 pkt 2.”;
W uchwale i
zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw oraz
przepisów innych aktów normatywnych”.
Wskazać również należy, że zgodnie z § 116 w związku
z § 143 załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” „w uchwale nie zamieszcza się
przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą lub z
innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami
międzynarodowymi, chyba że przepis upoważniający
wyraźnie na to zezwala”. Z przywołanego przepisu
wynika, iż normy prawne tworzone na podstawie
przepisu kompetencyjnego nie mogą przyjmować
rozwiązań odmiennych od unormowań w
dotychczasowych aktach rangi ustawowej. Uchwała rady
gminy nie może wkraczać w sferę materii regulowanych
innymi ustawami, nie może też treści w nich zawartych
przekształcać, modyfikować czy syntetyzować, a nawet
nie powinna ich powtarzać. Podstawowe akty prawne
mogą zatem zawierać jedynie takie przepisy, które
stanowią dopełnienie regulacji zastrzeżonej do materii
ustawowej, pod warunkiem że spełniają wymagania
określone w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Akty
podstawowe mogą zawierać wyłącznie przepisy
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uzupełniające to, co zostało uregulowane w ustawie i
tylko w zakresie nieprzesądzającym o istotnych
elementach danej konstrukcji (wyroki Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r., sygn. akt
OTK-A 2002, nr 4, poz. 44 oraz z dnia 1 września 1998
r., sygn. akt U. 1/98, OTK 1998, nr 5, poz. 65).
Akt prawa miejscowego, jako źródło prawa powszechnie
obowiązującego, powinien być sformułowany w sposób
normatywny, co oznacza, iż poszczególne jego ustalenia
winny być wyraźne i jednoznaczne, sformułowane w
formie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń. Akt
prawa miejscowego nie powinien zatem zawierać jakichkolwiek norm otwartych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy
krajobrazowej) usunięty został dotychczasowy art. 15
ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, który stanowił, że w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w zależności od
potrzeb określane są zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane. Skreślenie tego przepisu odebrało radzie
gminy kompetencje do określania tych wymagań w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowe wymagania mogą być określone jedynie w
drodze przyjęcia przez radę gminy Uchwały w sprawie
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, zgodnie z art. 37a u.p.z.p.
Wprowadzony równolegle w treści art. 12 ust. 3 ustawy
krajobrazowej przepis przejściowy stanowi, że do
projektów planów miejscowych, w stosunku do których
podjęto Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub
zmiany planu, nieuchwalonych przez radę gminy do dnia
wejścia w życie ustawy krajobrazowej, stosuje się
przepisy dotychczasowe, a więc również art. 15 ust. 3 pkt
9 u.p.z.p. Powyższe pozostaje nader istotne w realiach
Miasta Stołecznego Warszawy, zważywszy, że na dzień
28 lutego 2017 r. obowiązywały na jej obszarze 252
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
obszarze 18.764 ha (tj. 36,28% powierzchni m.st.
Warszawy), podczas gdy w trakcie sporządzania
pozostawało 217 planów zagospodarowania

Uwaga nieZagadnienie, którego dotyczy uwaga, regulowane jest ustawą i wykracza
uwzględniona poza delegację ustawową analizowanego projektu Uchwały.
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przestrzennego obejmujące 17.747 ha (ok. 34,31%
powierzchni miasta). Pozostaje pytanie o wzajemne
relacje postanowień Uchwały krajobrazowej oraz
postanowień miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które wejdą w życie po przyjęciu
przedmiotowej Uchwały, zawierających odmienne
uregulowania.
Projekt Uchwały nie uwzględnienia: walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, ważnego interesu
prywatnego, ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, wskazanych w treści art. 1 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Uchwała reklamowa nie uwzględnia wniosków audytu
krajobrazowego – planowane jest uchwalenie Uchwały
reklamowej pomimo braku przeprowadzenia audytu
krajobrazowego, wskazanego w art. 38 i nast. ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Projekt Uchwały godzi w fundamentalne zasady konstytucyjne, a to art.: 2, 14, 20, 21, 22, 31, 54 i 64 Konstytucji
RP.
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Uwaga nieProjekt Uchwały czyni zadość wymaganiom przedstawionym w art. 1 ust. 2
uwzględniona Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak jest uzasadnienia tezy, wg której nie uwzględnia on prawa własności, walorów ekonomicznych przestrzeni czy ważnego interesu prywatnego. Należy przy tym
podkreślić, że wskazany art. 1 ust. 2 ustawy nakazuje uwzględnić w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „1) wymagania ładu przestrzennego,
w tym urbanistyki i architektury, 2) walory architektoniczne i krajobrazowe”, a
także „4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej” i „9) potrzeby interesu publicznego”. Warty wskazania
jest również fakt, że wspomniany w uwadze nakaz uwzględnienia walorów
ekonomicznych przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6) przemawia za ograniczeniem
możliwości jej substandardowego zagospodarowania, likwidacją chaosu
reklamowego i wprowadzeniem ładu przestrzennego w celu podwyższenia
jakości życia i wartości nieruchomości.
Uwaga nieZe art. 19 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 38 i
uwzględniona następnych Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika
obowiązek uwzględniania w uchwale istniejących wniosków i rekomendacji
audytów krajobrazowych, nie zaś zakaz przyjmowania Uchwały w wypadku
braku sformułowania takich wniosków przez odpowiedni organ (tj. zarząd
województwa i sejmik województwa).

Uwaga nieUwaga niejasna – brak jest wskazania, na czym polega niezgodność projektu
uwzględniona Uchwały z tak licznymi zapisami ustawy zasadniczej. Należy jednocześnie
podkreślić, że dyspozycja tworzenia jednolitych i powszechnie obowiązujących regulacji dotyczących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
obiektów małej architektury i ogrodzeń dla obszaru całej gminy, wynika z
zapisów art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
§ 3 pkt 1 – definicja attyki. Wskazać należy, że pojęciem Uwaga
Wskazany zapis zostanie skorygowany w trakcie prac nad kolejną wersją
attyki posługuje się m.in. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. uwzględnioprojektu Uchwały.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w art. na
61 ust. 7 pkt 4 u.p.z.p. – mając na względzie poczynione
powyżej uwagi ogólne wskazać należy, że Uchwała z
zakresu zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, stanowi akt prawa miejscowego, to
przedmiotem jej regulacji mogą być tylko i wyłącznie
kwestie merytoryczne, o których mowa w art. 37a ustawy
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o p.z.p. – tym samym Rada Miasta Stołecznego
Warszawy nie ma kompetencji do wprowadzania definicji
określeń ustawowych (w analizowanym przypadku
„attyki”), którym posługuje się ustawodawca na przykład
w art. 61 ust. 7 pkt 4 u.p.z.p. – takie działanie uznać
należy za wykroczenie poza zakres kompetencji
przekazanych na podstawie art. 37a u.p.z.p. do
uregulowania w akcie prawa miejscowego.
Pomocniczo wskazać można na § 149 Załącznika do
Rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym wskazuje się, że w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia
ustawowego nie formułuje się definicji ustalających
znaczenia określeń ustawowych.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem § 3
pkt 1 projektu Uchwały.
§ 3 pkt 2 – definicja ażurowej formy tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych. W analizowanym przypadku
definiendum – wyrażenie definiowane, czyli pojęcie
„ażurowej formy tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych” jest definiowane przez inne niezrozumiałe
wyrażenie, to jest pojęcie „płaszczyzny ekspozycyjnej”,
którego definicja nie jest jasna i zrozumiała.
Powyższe oznacza dopuszczenie się przy wprowadzaniu
analizowanej definicji błędu logicznego ignotum per
ignotum, to jest definiowania nieznanego przez nieznane.
Przedstawione uwagi skutkować powinny
doprecyzowaniem definicji wprowadzonej w § 3 pkt 2
projektu Uchwały.
§ 3 pkt 3 – definicja detalu architektonicznego. Wskazać
należy, że pojęciem detalu architektonicznego posługują
się m.in.:

Uwaga
uwzględniona

Wskazany zapis zostanie skorygowany w trakcie prac nad kolejną wersją
projektu Uchwały.

Uwaga
uwzględniona

Wskazany zapis zostanie skorygowany w trakcie prac nad kolejną wersją
projektu Uchwały.

maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury
w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U. z 2004, Nr 124
poz. 1302),
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995, Nr 25,
poz. 133),
§ 3 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu
projektu miejscowego planu rewitalizacji w części
tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń
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miejscowego planu rewitalizacji (Dz. U. 2016 poz. 1032).
Mając na względzie poczynione powyżej uwagi ogólne
wskazać należy, że Uchwała z zakresu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
stanowi akt prawa miejscowego, to przedmiotem jej
regulacji mogą być tylko i wyłącznie kwestie merytoryczne, o których mowa w art. 37a ustawy o p.z.p. – tym
samym Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie ma
kompetencji do wprowadzania definicji określeń ustawowych, w tym wyrażonych w rozporządzeniach – takie
działanie uznać należy za wykroczenie poza zakres
kompetencji przekazanych na podstawie art. 37a u.p.z.p.
do uregulowania w akcie prawa miejscowego.
Pomocniczo wskazać można na § 149 Załącznika do
Rozporządzenia w sprawie zasad techniki
prawodawczej, zgodnie z którym wskazuje się, że w
akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez
upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji
ustalających znaczenia określeń ustawowych.
Niezależnie od powyższych zastrzeżeń zgodnie z
zasadami techniki prawodawczej przyjmuje się, że
sformułowanie w akcie prawodawczym definicji danego
określenia jest uzasadnione m.in. jeśli dane określenie
jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego
nieostrości (tak na przykład § 146 ust. 1 pkt 2 Załącznika
do rozporządzenia w sprawie zasad techniki
prawodawczej).
Wprowadzona definicja „detalu architektonicznego” w
części obejmującej definiens (czyli wyrażenie opisujące
definiendum) jest otwarta, w szczególności biorąc pod
uwagę, że definiendum określone zostało jako dekoracyjny element elewacji, przy przyjęciu przykładowego
wyliczenia („np.”).
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem § 3
pkt 3 – definicji „detalu architektonicznego” ewentualnie
jego modyfikacją wprowadzeniem katalogu zamkniętego
w definiens, to jest określeniem, że ilekroć mowa jest o
detalu architektonicznym należy przez to rozumieć
ornament, gzyms, profil, uskok, pilaster, kolumnę.
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§ 3 pkt 4 – definicja dwustronnych tablic reklamowych i Uwaga
urządzeń reklamowych. W analizowanym przepisie
uwzględniowprowadzono definicję dwustronnych tablic reklamowych na
i urządzeń reklamowych, a jednocześnie w treści
analizowanego projektu Uchwały Rada Miasta
Stołecznego Warszawy nie posługuje się definiowanym
pojęciem.
Zgodnie z § 150 ust. 1 Załącznika do rozporządzenia w
sprawie zasad techniki prawodawczej definicję danego
określenia wprowadza się, jeżeli dane określenie ma być
używane w jednym znaczeniu w obrębie całej ustawy lub
innego aktu normatywnego albo całej jednostki systematyzacyjnej danego aktu – biorąc pod uwagę, że wskazane pojęcie nie jest używane w treści aktu, poza wprowadzeniem definicji, nie jest uzasadnione jego definiowanie.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem § 3
pkt 4 projektu Uchwały.
§ 3 pkt 23-33 Wprowadzone definicje różnych rodzajów
Uwaga nieszyldów uznać należy za zbyt ogólne – skoro Rada m.st.
uwzględniona
Warszawy zdecydowała się na wprowadzenie definicji
różnego rodzaju szyldów, to należy w sposób
wyczerpujący i niebudzący wątpliwości opisać w części
obejmującej definiens cechy danego rodzaju szyldu w
sposób, który będzie zrozumiały dla adresata przepisu.
Jednocześnie posługiwanie się w przypadku „szyldu
kasetonowego”, „szyldu semaforowego”, „szyldu
tablicowego” w części opisującej definicję wyłącznie
cechami związanymi z wymiarami szyldów (głębokością i
szerokością) nie przystaje do wyrażeń języka
potocznego, dotyczącego np. szyldów semaforowych czy
tablicowych.
O ile intencją prawodawcy było ograniczenie wymiarów
poszczególnych szyldów stosowne przepisy należało
wprowadzić nie w § 3 zawierającym listę definicji, lecz w
dziale II Uchwały – w jej części merytorycznej.
Akt prawa miejscowego, jako źródło prawa powszechnie
obowiązującego, powinien być sformułowany w sposób
normatywny, co oznacza, iż poszczególne jego ustalenia
winny być wyraźne i jednoznaczne.
Przedstawione uwagi skutkować powinny
zmodyfikowaniem wprowadzonych definicji rodzajów
szyldów, poprzez ich doprecyzowanie.
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Wskazany zapis zostanie skorygowany w trakcie prac nad kolejną wersją
projektu Uchwały.

Wskazane definicje sformułowane są w sposób jednoznaczny. Posługują się
one kryteriami z zakresu gabarytów, bowiem taki jest zakres delegacji ustawowej analizowanej Uchwały.
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§ 4 pkt 2 – wprowadzenie zakazu sytuowania szyldów
Uwaga niezmiennych. Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p.
uwzględniona
gmina została upoważniona do ustalenia zakazu
sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów, które zgodnie z
definicją wyrażoną w art. 2 pkt 16d u.p.z.p. stanowią
tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe informujące
o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której
dana tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się
znajduje.
Analizowany przepis, który wprowadza zakaz sytuowania
szyldów zmiennych, stoi wprost w sprzeczności z
wyraźną dyspozycją art. 37a ust. 3 u.p.z.p., która
wyłącza możliwość ustalenia przez radę gminy zakazu
sytuowania szyldów.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem § 4
pkt 2 projektu Uchwały.
§ 4 pkt 3 – wprowadzenie maksymalnej łącznej liczby 10 Uwaga skierowana do
szyldów umieszczanych na terenie nieruchomości przez dalszej analizy
jeden podmiot. Ocenić należy, że ustanowienie
generalnej maksymalnej liczby szyldów możliwych do
umieszczenia na terenie jednej nieruchomości przez
jeden podmiot, określonych liczbowo (w analizowanym
przypadku w liczbie 5), bez powiązania z charakterem i
rozmiarem nieruchomości, jest niewłaściwe.
Zwrócić należy uwagę, że pojęcie nieruchomości
definiuje kilka odrębnych aktów prawnych (m.in. Kodeks
cywilny i ustawa o gospodarce nieruchomościami). W
Kodeksie cywilnym art. 46 § 1 nieruchomość definiuje
jako części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny
przedmiot własności, określane mianem gruntów, jak
również budynki trwale z gruntem związane lub części
takich budynków (lokale), jeżeli na mocy przepisów
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności. Tym samym, jeśli rozumieć użyte pojęcie
nieruchomości jako nieruchomość gruntową, może dojść
do sytuacji, w której na jednej nieruchomości ujętej w
księdze wieczystej, mogącej mieć kilka lub kilkanaście
hektarów oraz na której usytuowane jest kilka
nieruchomości budynkowych, może być umieszczone
jedynie 10 szyldów przez jeden podmiot.
Również rozumienie nieruchomości jako nieruchomości
budynkowej może skutkować uregulowaniem możliwej
liczby umieszczanych szyldów w sposób nieuzasadniony. Na terenie Warszawy znajduje się bardzo wiele
nieruchomości budynkowych mających ogromne po-
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Uwaga niejasna – wskazany przepis nie zakazuje sytuowania szyldów w
ogóle, a jedynie szyldu spełniającego określoną cechę, zgodnie z art. 37a ust.
2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jego dyspozycją
„(…) określa się zasady i warunki ich [szyldów] sytuowania, gabaryty oraz
liczbę (…)”. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić
musiałaby w konsekwencji do wniosku, że niemożliwe jest poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że każda regulacja z
definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.

Uwaga nie wskazuje konkretnych przypadków, w których liczba 10 szyldów
sytuowanych przez jeden podmiot na nieruchomości mogłaby się okazać
niewystarczająca pod względem funkcjonalnym. Zagadnienie to zostanie
jednak ponownie przeanalizowane w trakcie prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.
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wierzchnie – w takim wypadku liczba 10 szyldów byłaby
zdecydowania zbyt mała.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem § 4
pkt 3 projektu Uchwały lub jego zmodyfikowaniem,
poprzez powiązanie liczby szyldów powierzchni lub
gabarytów nieruchomości.
§ 4 pkt 4 – odstąpienie od regulacji zasad i warunków
Uwaga skierowana do
sytuowania oraz gabarytów szyldów zainstalowanych
dalszej analizy
przed 1989 r. bądź stanowiących ich wierną
rekonstrukcję.
Art. 37a ust. 10 u.p.z.p. przewiduje, że Uchwała w
sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń może wskazywać rodzaje obiektów
małej architektury, które nie wymagają dostosowania
do zakazów, zasad lub warunków określonych w
uchwale oraz wskazywać obszary oraz rodzaje
ogrodzeń dla których następuje zwolnienie z
obowiązków dostosowania ogrodzeń istniejących w dniu
jej wejścia w życie do zakazów, zasad lub warunków
określonych w uchwale.
Tym samym uznać należy za niezgodne z przepisami art.
37a u.p.z.p. wyłączenie (odstąpienie od regulacji) zasad i
warunków sytuowania oraz gabarytów szyldów
zainstalowanych przed 1989 r. bądź stanowiących ich
wierną rekonstrukcję.
Niezależnie od powyższego wprowadzony przepis uznać
należy za nieprecyzyjny, mając na uwadze
wprowadzenie pojęcia „wiernej rekonstrukcji”.
Za pozbawioną uzasadnionych podstaw uznać należy
również przyjętą datę graniczną - biorąc pod uwagę, że
bardzo często szyldy były sytuowane bez jakichkolwiek
pozwoleń/zgłoszeń, stwierdzenie daty zainstalowania
szyldu może być niemożliwe lub znacząco utrudnione.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem § 4
pkt 4 projektu Uchwały.
§ 5 ust. 1 pkt 1 – wprowadzenie zakazu sytuowania
Uwaga nieszyldów.
uwzględniona
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p. gmina
została upoważniona do ustalenia zakazu sytuowania
ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Analizowany
przepis, który wprowadza generalny zakaz sytuowania
szyldów innych i w innych lokalizacjach niż wymienione
we wskazanym przepisie, stoi wprost w sprzeczności z
wyraźną dyspozycją art. 37a ust. 3 u.p.z.p., która
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Analizowany zapis nie zwalnia omawianej grupy szyldów z konieczności
dostosowania się w pewnej perspektywie czasowej do warunków i zasad
sytuowania szyldów określonych w uchwale, lecz sam tworzy jedną z takich
zasad i warunków. Kwestia ta zostanie jednak poddana ponownej analizie w
trakcie prac nad przygotowaniem kolejnej wersji projektu Uchwały.
Sensem analizowanego zapisu jest potrzeba racjonalnego rozwiązania
konfliktu między koniecznością ograniczenia presji krajobrazowej
współczesnych, masowych i tanich rozwiązań szyldowych a potrzebą
zachowania w krajobrazie miasta unikalnych rozwiązań historycznych,
realizowanych w innych realiach technologicznych i uznawanych obecnie za
wysokiej klasy realizacje rzemieślnicze i artystyczne.

Uwaga niejasna – wskazany przepis nie zakazuje sytuowania szyldów w
ogóle, a jedynie szyldu spełniającego określoną cechę, zgodnie z art. 37a ust.
2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jego dyspozycją
„(…) określa się zasady i warunki ich [szyldów] sytuowania, gabaryty oraz
liczbę (…)”. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić
musiałaby w konsekwencji do wniosku, że niemożliwe jest poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że każda regulacja z
definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.
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wyłącza możliwość ustalenia przez radę gminy zakazu
sytuowania szyldów.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu, ewentualnie modyfikacją
tego przepisu w części poprzez usunięcie zakazu
sytuowania szyldów, t.j. usunięcie sformułowania
„zabrania się sytuowania szyldów”.
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. k – dopuszczenie (na zasadzie wyjątku Uwaga skierowana do
od generalnego zakazu) umieszczenia szyldu na kinach dalszej analizy
szyldów informujących o aktualnej ofercie kulturalnej
Podkreślenia wymaga, że kina, jako podmioty prywatne
prowadzące działalność gospodarczą, powinny podlegać
tym samym ograniczeniom co podmioty prowadzące
działalność gospodarczą w innych gałęziach. Każdy
podmiot działający na rynku, oprócz prawa do
umieszczenia klasycznego szyldu, powinien mieć prawo
informowania o prowadzonych przez siebie akcjach czy
ofertach skierowanych do klientów. Jest to podyktowane
również potrzebami mieszkańców, do których, w
przypadku obecnej regulacji, nie będzie docierała
informacja handlowa kształtująca ich wybory jako
konsumentów. Nie ma uzasadnienia do tworzenia
wyłomu wyłącznie dla kin.
Należy zatem wprowadzić regulację umożliwiającą
wszystkim podmiotom, na takich samych zasadach jak
teatry, kina i instytucje kultury, informowanie o aktualnej
ofercie handlowej, aktualnym asortymencie, itp.
Przedstawione uwagi skutkować powinny modyfikacją
wskazanego przepisu zgodną z sugerowanymi uwagami.
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. b – przepis nie uwzględnia
Uwaga niezróżnicowania budynków pod względem
uwzględniona
architektonicznym i konstrukcyjnym. Niektóre budynki
posiadają pole szyldowe wyższe niż dopuszczone w
przedmiotowym przepisie, co może prowadzić do
sytuacji, w której szyld w sposób nieestetyczny będzie
zakrywał jedynie część pola szyldowego.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu.
§ 5 ust. 2 pkt 1 – wprowadzenie zakazu sytuowania
Uwaga nieszyldów. Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p.
uwzględniona
gmina została upoważniona do ustalenia zakazu
sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Analizowany
przepis, który wprowadza generalny zakaz sytuowania
szyldów innych i w innych lokalizacjach niż wymienione
we wskazanym przepisie, stoi wprost w sprzeczności z
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Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Brak jest dostatecznego uzasadnienia uwagi poprzez poparcie jej konkretnym
przykładem. Likwidacja ograniczenia wysokości szyldu skutkowałaby istotnym
pogorszeniem ładu przestrzennego.

Uwaga niejasna. Wskazany zapis nie zakazuje sytuowania szyldów w ogóle,
a jedynie takich, które nie spełniają określonych zasad i warunków ich sytuowania oraz gabarytów, zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić musiałaby w konsekwencji do wniosku, że
niemożliwe jest poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że każda regulacja z definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.

166 14.07.20 Clear Channel
17
godz.
10:09

167 14.07.20 Clear Channel
17
godz.
10:09

168 14.07.20 Clear Channel
17
godz.
10:09

wyraźną dyspozycją art. 37a ust. 3 u.p.z.p., która
wyłącza możliwość ustalenia przez radę gminy zakazu
sytuowania szyldów.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu, ewentualnie modyfikacją
tego przepisu w części poprzez usunięcie zakazu
sytuowania szyldów, t.j. usunięcie sformułowania
„zabrania się sytuowania szyldów”.
§ 6 ust. 1 pkt 2 – wprowadzenie zakazu sytuowania
szyldów. Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p.
gmina została upoważniona do ustalenia zakazu
sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów.
Analizowany przepis, który wprowadza zakaz sytuowania
szyldów innych niż opisane w analizowanym przepisie,
stoi wprost w sprzeczności z wyraźną dyspozycją art.
37a ust. 3 u.p.z.p., która wyłącza możliwość ustalenia
przez radę gminy zakazu sytuowania szyldów
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu, ewentualnie modyfikacją
tego przepisu w części poprzez usunięcie zakazu
sytuowania szyldów, t.j. usunięcie sformułowania
„zabrania się sytuowania szyldów”.
§ 6 ust. 1 pkt 3 – wprowadzenie zakazu sytuowania
szyldów. Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p.
gmina została upoważniona do ustalenia zakazu
sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów.
Analizowany przepis, który wprowadza zakaz sytuowania
szyldów innych niż opisane w analizowanym przepisie,
stoi wprost w sprzeczności z wyraźną dyspozycją art.
37a ust. 3 u.p.z.p., która wyłącza możliwość ustalenia
przez radę gminy zakazu sytuowania szyldów.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu, ewentualnie modyfikacją
tego przepisu w części poprzez usunięcie zakazu
sytuowania szyldów, tj. usunięcie sformułowania
„zabrania się sytuowania szyldów”.
§ 6 ust. 1 pkt 4 – wprowadzenie zakazu sytuowania
szyldów. Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p.
gmina została upoważniona do ustalenia zakazu
sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów.
Analizowany przepis, który wprowadza zakaz sytuowania
szyldów innych niż opisane w analizowanym przepisie,
stoi wprost w sprzeczności z wyraźną dyspozycją art.

Uwaga nieUwaga niejasna. Wskazany zapis nie zakazuje sytuowania szyldów w ogóle,
uwzględniona a jedynie takich, które nie spełniają określonych zasad i warunków ich sytuowania oraz gabarytów, zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić musiałaby w konsekwencji do wniosku, że
niemożliwe jest poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że każda regulacja z definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.

Uwaga nieUwaga niejasna. Wskazany zapis nie zakazuje sytuowania szyldów w ogóle,
uwzględniona a jedynie takich, które nie spełniają określonych zasad i warunków ich sytuowania oraz gabarytów, zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić musiałaby w konsekwencji do wniosku, że
niemożliwe jest poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że każda regulacja z definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.

Uwaga nieUwaga niejasna. Wskazany zapis nie zakazuje sytuowania szyldów w ogóle,
uwzględniona a jedynie takich, które nie spełniają określonych zasad i warunków ich sytuowania oraz gabarytów, zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić musiałaby w konsekwencji do wniosku, że
niemożliwe jest poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że każda regulacja z definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.
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37a ust. 3 u.p.z.p., która wyłącza możliwość ustalenia
przez radę gminy zakazu sytuowania szyldów.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu, ewentualnie modyfikacją
tego przepisu w części poprzez usunięcie zakazu
sytuowania szyldów, t.j. usunięcie sformułowania
„zabrania się sytuowania szyldów”
§ 6 ust. 2 – wprowadzenie zakazu sytuowania szyldów
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p. gmina
została upoważniona do ustalenia zakazu sytuowania
ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów.
Analizowany przepis, który wprowadza generalny zakaz
sytuowania szyldów na budowlach w innych lokalizacjach, niż wskazane w § 6 ust. 1 projektu Uchwały, stoi
wprost w sprzeczności z wyraźną dyspozycją art. 37a
ust. 3 u.p.z.p., która wyłącza możliwość ustalenia przez
radę gminy zakazu sytuowania szyldów
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu.
§ 7 ust. 1 pkt 1 – wprowadzenie zakazu sytuowania
szyldów. Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 3 u.p.z.p.
gmina została upoważniona do ustalenia zakazu
sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyłączeniem szyldów.
Analizowany przepis, który wprowadza generalny zakaz
sytuowania szyldów niespełniających warunków przedstawionych we wskazanym przepisie, stoi wprost w
sprzeczności z wyraźną dyspozycją art. 37a ust. 3
u.p.z.p., która wyłącza możliwość ustalenia przez radę
gminy zakazu sytuowania szyldów.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu, ewentualnie modyfikacją
tego przepisu w części poprzez usunięcie zakazu
sytuowania szyldów, t.j. usunięcie sformułowania
„zabrania się sytuowania szyldów”.
§ 7 ust. 2 – gabaryty szyldów wolnostojących
Przedstawione w analizowanym przepisie wartości uznać
należy za zdecydowanie zbyt małe jeśli idzie o
zapewnienie ich widoczności. Przedstawiona uwaga
skutkować powinna modyfikacją wskazanego przepisu
poprzez zwiększenie gabarytów szyldów wolnostojących.
§ 9 - § 14 Przepisy Działu III projektu Uchwały godzą w
konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych wynikającą
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt Uchwały w żaden sposób nie różnicuje tablic

Uwaga nieUwaga niejasna. Wskazany zapis nie zakazuje sytuowania szyldów w ogóle,
uwzględniona a jedynie takich, które nie spełniają określonych zasad i warunków ich sytuowania, zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić musiałaby w konsekwencji do wniosku, że niemożliwe jest
poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że
każda regulacja z definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.

Uwaga nieUwaga niejasna. Wskazany zapis nie zakazuje sytuowania szyldów w ogóle,
uwzględniona a jedynie takich, które nie spełniają określonych zasad i warunków ich sytuowania, zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawiona w uwadze interpretacja ww. przepisu prowadzić musiałaby w konsekwencji do wniosku, że niemożliwe jest
poddawanie sposobu sytuowania szyldów jakimkolwiek regulacjom, jako że
każda regulacja z definicji wyklucza określony zakres rozwiązań z nią niezgodnych.

Uwaga nieUwadze nie towarzyszy argumentacja umożliwiająca przeanalizowanie
uwzględniona sformułowanej w niej tezy.

Uwaga nieProjekt realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowauwzględniona niu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na obowiązek wyznaczenia
odrębnego terminu dostosowania nielegalnych tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na możliwość zwolnienia z obowiąz-
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reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących
szyldami ze względu na ich umieszczenie wbrew bądź w
zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. usytuowania reklam zewnętrznych w odniesieniu
do których pozwolenia na budowę nie są wymagane,
zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego, a
także obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę).
Projekt Uchwały w sposób niedopuszczalny zrównuje
pozycje podmiotów (przedsiębiorców działających w
branży reklamowej) działających z poszanowaniem
obowiązujących przepisów z podmiotami stawiającymi
reklamy nielegalnie.
Konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych wymaga
pewności prawa i ochrony zaufania obywateli do
stanowionego prawa, w tym zaufania co do trwałości
nabytych uprawnień. Odstąpienie od zasady praw
nabytych może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, gdy
przemawia za tym inna, znajdująca pierwszeństwo
wartość lub zasada konstytucyjna. Trudno przyjąć by
ustawowa dbałość o krajobraz będąca wyrazem
konstytucyjnej zasady ochrony środowiska jako
obowiązku władz publicznych była ważniejsza od
ochrony praw nabytych.
Co warte podkreślenia, na zasadzie nieuprawnionego
wyjątku ochronę praw nabytych przewidziano jedynie w
odniesieniu do podmiotów, które sytuują nośniki
reklamowe w obrębie wiat przystankowych miejskiej
komunikacji publicznej.
W orzecznictwie Naczelnego Sadu Administracyjnego
wielokrotnie podkreślano, że w imię zasady ochrony
praw nabytych ustawodawca dopuszcza sytuację, gdy w
obrocie prawnym funkcjonuje pozwolenie na budowę
niezgodne z później uchwalonymi przepisami prawa (tak
NSA w wyrokach: z 24.04.2014 r., II OSK 2868/12, oraz
z 30.10.2014 r., II OSK 922/1326).
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanych przepisów poprzez zróżnicowanie w ich
treści sytuacji tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych wzniesionych legalnie oraz tych, będących
samowolami budowlanymi – powyższe poprzez
wyłączenie tych pierwszych z obowiązku dostosowania
do zapisów Uchwały.

ku dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, które uzyskały
pozwolenie na budowę. Jest to zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione
organy jak najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu dostosowania wyznaczonego w uchwale.
Nieuprawniona jest również teza o różnicowaniu przez projekt ochrony praw
nabytych wg kryterium podmiotu, który umieszcza dany nośnik reklamowy.
Zgodnie z dyspozycją ustawy, projekt wskazuje warunki i zasady sytuowania
nośników reklamowych w odniesieniu do wymogów ładu przestrzennego, co
musi w konsekwencji prowadzić do powstania obowiązku dostosowawczego
do takich obiektów, które dla ładu przestrzennego są niekorzystne. Przyjmując logikę wg której sformułowano uwagę, należałoby objąć obowiązkiem
likwidacji wszystkie nośniki, co byłoby nieracjonalne, bądź zwolnić wszystkie z
obowiązku dostosowania, co podważyłoby zasadniczy sens całego wysiłku
prawodawczego, jakim jest dążenie do przywrócenia na obszarach poszczególnych gmin ładu przestrzennego.
Należy ponadto podkreślić, że Uchwała nie posiada delegacji ustawowych do
formułowania nakazów rozbiórki poszczególnych konstrukcji, ale do określania możliwości funkcjonowania na terenie gminy obiektów pełniących funkcję
reklamy pod sankcją kar administracyjnych. Odmawianie samorządom gminnym – bądź szerzej władzom publicznym – kompetencji regulacji tej dziedziny
życia nie znajduje uzasadnienia w aktualnym porządku prawnym RP.
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§ 9 ust. 1 pkt. 1 lit. b – wprowadzenie zakazu sytuowania
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących
szyldami na gruntach rolnych i leśnych.
Brak jest ratio legis dla wprowadzenia przedmiotowej
regulacji w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych.
Przez posłużenie się definicją gruntu rolnego należy
rozumieć pojęcie uregulowane w treści art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, definicja gruntów leśnych została
podana w ustępie 2 danego artykułu ustawy.
Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że grunty rolne
pozostające w granicach administracyjnych miast na ogół
nie są użytkowane na cele rolnicze. rolnego pomimo
ujawnienia takiego przeznaczenia w ewidencji gruntów.
W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r.
zmian w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego sprzedaż gruntów rolnych
na cele budowlane została w znacznym stopniu
ograniczona. Stąd też możliwość dzierżawy gruntu pod
umieszczenie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych i czerpania zysku z tego tytułu dla
właścicieli przedmiotowych nieruchomości pozostaje
istotnym przychodem. Mając na uwadze cel Uchwały
krajobrazowej, a to ochronę krajobrazu i jego walorów
estetycznych należy podkreślić, że grunty rolne w
granicach administracyjnych miast znajdują się
najczęściej na ich obrzeżach, często przy drogach
dojazdowych, przez co tablice reklamowe na nich
usytuowane nie wpływają negatywnie na estetykę i ład
przestrzenny.
§ 9 ust. 1 pkt. 2 – wprowadzenie zakazu sytuowania
wyświetlaczy poza ścianami przejść podziemnych oraz
podziemnych obiektów Metra Warszawskiego tylko w
przypadku ustandaryzowanych nośników reklamowych
formatu małego
Wprowadzenie przedmiotowego przepisu stanowi
przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego
poprzez regulację materii nie wskazanej w treści art. 37a
u.p.z.p.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 u.p.z.p. rada gminy
może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie
prawniczej: podjęta przez radę gminy Uchwała nie

Uwaga nieZgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przeuwzględniona strzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinno się
uwzględniać walory krajobrazowe. Niezabudowany teren o charakterze rolnym bądź leśnym w szczególny sposób kontrastuje wizualnie z instalacjami o
charakterze reklamowym, przy czym w granicach miast tereny takie posiadają
z uwagi na swoją unikalność szczególną wartość krajobrazową i ekologiczną.
Z planistycznego punktu widzenia konieczny jest więc podwyższony, a nie
obniżony stopień ochrony takich krajobrazów przed zaśmieceniem wizualnym.

Uwaga nieZgodnie z przepisem art. 37a ust. 1, rada gminy może ustalić w formie
uwzględniona Uchwały zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Sprecyzowanie wymagań technologicznych, które z
uwagi na wymagania ładu przestrzennego muszą spełniać takie obiekty,
stanowi z jednej strony określenie warunku ich sytuowania, z drugiej –
wskazanie wiążących standardów jakościowych, ponieważ jakość produktu
związana jest m.in. z takimi jego własnościami, jak funkcjonalność,
praktyczność, bezpieczeństwo użytkowania, widoczność zespołu cech
istotnych dla produktu czy wreszcie estetyczność.
Należy także wskazać, że z przepisów obowiązującego prawa nie wynika
sugerowany w uwadze obowiązek dopuszczania do stosowania na terenie
gminy wszystkich istniejących technologii, materiałów i rozwiązań, niezależnie
od ich potencjalnego wpływu na ład przestrzenny.
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określa szczegółowego sytuowania przedmiotowych
obiektów urządzeń i szyldów, lecz ustala zasady i
warunki ich sytuowania oraz standardy jakościowe i
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonywane (A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski,
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Komentarz, wyd II, 2016 r.)
Jak wynika z powyższego w uchwale krajobrazowej
dopuszczalne jest ustalenie zasad i warunków
sytuowania poszczególnych obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i
rodzajów materiałów budowlanych, nie dopuszczono
jednak rozróżniania wskazanych obiektów pod względem
innych kryteriów, np. podmiotowych – w czym wyraża się
wprowadzenie zakazu sytuowania względem danego
rodzaju urządzeń reklamowych – wyświetlaczy.
Co więcej, wprowadzona definicja wyświetlacza nie jest
dostosowana do istniejących już obecnie możliwości
technicznych ekranów, zawężając definicję do
wykorzystania technologii LCD i LED SMD, a
pominąwszy najnowsze technologie ekranów z diod
elektroluminescencyjnych jak COB czy MCOB oraz
technologię OLED.
Sformułowana definicja wyświetlacza wyłącza
stosowanie ekranów większych niż 2,2 m2, dla czego
brak jest przekonującego uzasadnienia
Nośniki cyfrowe są bardziej zaawansowane technicznie,
dając większe możliwości w zakresie prezentacji różnych
treści na jednym nośniku, w ten sposób przyczyniając się
do ograniczenia liczebności nośników reklam. Również
koszty wymiany i aktualizacji informacji reklamowej są w
przypadku wyświetlaczy znacznie niższe.
Wyświetlacze nie są uciążliwe dla otoczenia, zazwyczaj
nie funkcjonują w nocy.
Postuluje się dopuszczenie wyświetlaczy na takich samych zasadach jak tradycyjnych tablic i urządzeń reklamowych. Można to osiągnąć poprzez zmianę definicji
poszczególnych ustandaryzowanych nośników reklamowych w ten sposób, aby obejmowały one również tablice
obecnie zdefiniowane jako wyświetlacze, przy jednoczesnym usunięciu z Uchwały §3 pkt. 41 i § 9 ust. 1 pkt. 2.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości wskazanego przepisu wraz z regulacją § 3 pkt 41
Uchwały.

Niezrozumiała jest również teza o braku uciążliwości wyświetlaczy dla
obserwatorów, skoro usytuowane na terenie m.st. Warszawy obiekty tego
typu obiekty stanowią przedmiot licznych skarg mieszkańców, a ustawodawca
wprowadził w art. 42a Ustawy o drogach publicznych istotne ograniczenia dla
umieszczanych w pasach drogowych nośników reklamowych emitujących
światło. Wpływ tego typu instalacji na zachowania kierowców potwierdza
badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i
Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects
of electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13,
2013).
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§ 10 pkt 1 – wprowadzenie zakazu sytuowania tablic
Uwaga skierowana do
reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach
dalszej analizy
innych niż wskazane w treści przepisu.
Przepis z uwagi na posługiwanie się nieostrymi i bliżej
niezdefiniowanymi pojęciami nie wyraża jakiejkolwiek
normy prawnej możliwej do zastosowania.
W analizowanym przypadku definiendum – wyrażenie
definiowane, czyli pojęcie „elewacji posiadających
charakter wyłącznie techniczny” jest definiowane przez
inne niezrozumiałe wyrażenie, to jest pojęcie „elewacji,
które zostały wzniesione z przeznaczeniem do
przesłonięcia przez sąsiednią zabudowę o charakterze
zwartym i pozbawione są detalu architektonicznego”,
którego definicja nie jest jasna i zrozumiała.
Powyższe oznacza dopuszczenie się przy wprowadzaniu
analizowanej definicji błędu logicznego ignotum per
ignotum, to jest definiowania nieznanego przez nieznane.
Elewacje o „charakterze wyłącznie techniczny” to pojęcie
nieznane w prawie budowlanym. W konsekwencji ze
stosowaniem przedmiotowego przepisu nieodzownie
wiązałyby się wątpliwości co do możliwości sytuowania
na danych elewacjach tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych. Nie wiadomo bowiem czy istota przedmiotowej definicji leży w rzeczywistej możliwości zabudowy
ściany, czy też jej znaczenie determinowane jest planami
zabudowy w przeszłości. W konsekwencji uszczerbku
doznaje zasada pewności stanowionego prawa.
Nota bene, należy zauważyć, że na obszarze Warszawy
trudno byłoby odnaleźć „elewacje, które zostały
wzniesione z przeznaczeniem do przesłonięcia przez
sąsiednią zabudowę”.
W odniesieniu do obszaru centralnego i śródmiejskiego
Warszawy ochroną wyrażającą się w zakazie sytuowania
nośników reklamowych na ścianach objęte winny zostać
jedynie budynki o szczególnym znaczeniu
architektoniczno-historycznym.
Wprowadzenie przedmiotowego przepisu stanowi
przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego
poprzez regulację materii nie wskazanej w treści art. 37a
u.p.z.p.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 u.p.z.p. rada gminy
może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie
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Z uwagi na szereg przedstawionych wątpliwości odnośnie pojęcia „elewacji
posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazane zapisy zostaną
ponownie przeanalizowane.
Uwadze nie towarzyszy argumentacja przemawiająca za objęciem zakazem
sytuowania nośników reklamowych na elewacjach budynków jedynie
obiektów „o szczególnym znaczeniu architektoniczno-historycznym”, zaś
samo takie sformułowanie jako nieprecyzyjne nie spełniałoby reguł
prawidłowej techniki prawodawczej.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1, rada gminy może ustalić w formie
Uchwały zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Sprecyzowanie wymagań technologicznych, które z
uwagi na wymagania ładu przestrzennego muszą spełniać takie obiekty,
stanowi z jednej strony określenie warunku ich sytuowania, z drugiej –
wskazanie wiążących standardów jakościowych, ponieważ jakość produktu
związana jest m.in. z takimi jego własnościami, jak widoczność zespołu cech
istotnych dla produktu czy estetyczność.
Zdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana
jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od realizacji ważnego
interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu przestrzennego.
Nieuzasadniona jest teza o niespotykanym charakterze regulacji sposobu
sytuowania nośników reklamowych procedowanym przez m.st. Warszawę.
Regulacje o podobnych założeniach, choć często oparte na innym narzędziu
prawnym, pozwalającym na elastyczne, ocenne podejście organów administracji architektoniczno-budowlanej do każdej inwestycji, funkcjonują w wielu
dużych miastach Europy Zachodniej.
Projekt Uchwały nie zabrania sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych w strefie parteru. Nie dopuszcza tego jedynie w przypadku
instalacji niebędących szyldami, które konkurując z sąsiednimi szyldami
tworzą nadmiar przekazu komunikacyjnego i w przeciwieństwie do nich
stanowią interwencję w kształt elewacji nieprzewidzianą na etapie projektu
architektonicznego budynku, zaburzającą jej kompozycję.

prawniczej: podjęta przez radę gminy Uchwała nie
określa szczegółowego sytuowania przedmiotowych
obiektów urządzeń i szyldów, lecz ustala zasady i
warunki ich sytuowania oraz standardy jakościowe i
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonywane (A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski,
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Komentarz, wyd II, 2016 r.)
Jak wynika z powyższego w uchwale krajobrazowej
dopuszczalne jest ustalenie zasad i warunków sytuowania poszczególnych obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, nie dopuszczono jednak rozróżniania
wskazanych obiektów pod względem innych kryteriów,
np. podmiotowych – w czym wyraża się wprowadzenie
zakazu sytuowania względem danego rodzaju tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych innych
niż murale, siatki reklamowe oraz ustandaryzowane
nośniki reklamowe formatu średniego lub dużego.
Co istotne, wejście przedmiotowej regulacji w danym
brzmieniu stanowić będzie de facto eliminację
omawianych form reklamy.
Konsekwencje te będą dotkliwe w szczególności dla
podmiotów, czerpiących przychody z najmu elewacji pod
nośniki reklamowe, ze szczególnym uwzględnieniem
wspólnot mieszkaniowych. Należy podkreślić, że tego
rodzaju działalność stanowi często jedyną prócz
czynszów formę zasilania budżetów wspólnot / funduszy
remontowych.
Bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia
przedmiotowej regulacji będzie zatem bądź to
podwyższenie kwoty czynszów należnych wspólnotom
od ich członków w związku z eksploatacją części
wspólnych nieruchomości bądź istotnym pogorszeniem
się stanu elewacji i techniczno-użytkowego stanu
budynków.
Wprowadzenie zakazu w danym kształcie na obszarze
Warszawy będzie ewenementem na skalę europejską,
żadna bowiem z europejskich metropolii nie zdecydowała
się na wprowadzanie regulacji o zbliżonym stopniu
ograniczenia reklam. Spowoduje konieczność usunięcia
z elewacji nieruchomości znacznej liczny nośników, co
przełoży się na obniżenie walorów estetycznych
budynków z uwagi na pozostałe na nich ślady po
elementach montażowych, a nadto wiązać się będzie ze
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znacznymi kosztami dla przedsiębiorców.
Konieczne jest dopuszczenie możliwości umieszczania
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w płaszczyźnie parteru komercyjnego. Strefa parteru w budynkach o przeznaczeniu usługowo-handlowym ma kluczowe znaczenie dla wszystkich uczestników działających
na rynku reklamowym: zarówno dla zarządców budynków (wspólnot mieszkaniowych), jak i przedsiębiorców
branży reklamowej.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu poprzez wprowadzenie szerszej
możliwości umieszczania nośników reklamowych na
elewacjach budynków przy bardziej szczegółowej
regulacji określającej gabaryty, standardy jakościowe
oraz rodzaje materiałów budowlanych.
§ 10 pkt. 1 lit. c) – a contrario wprowadzenie zakazu
Uwaga skierowana do
sytuowania na budynkach ustandaryzowanych nośników dalszej analizy
reklamowych formatu małego.
Przepis bezpodstawnie pomija w swojej regulacji
ustandaryzowane nośniki reklamowe formatu małego,
przy równoczesnym dopuszczeniu sytuowania na
budynkach ustandaryzowanych nośników reklamowych
formatu średniego i dużego.
Wnioskując z większego na mniejsze (a maiore ad
minus) skoro Uchwała dopuszcza więcej (sytuowanie
nośników formatu średniego i dużego), to tym bardziej
powinna dopuszczać sytuowanie nośników formatu
małego.
Z przytoczonych powyżej ustaleń Uchwały nie wynika w
sposób jednoznaczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, jaka jest maksymalna łączna
powierzchnia ekspozycji reklamy „remontowo – budowlanej”, przy czym wskazać także należy, iż ustawodawca
posługuje się pojęciem reklamy umieszczanej na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy (vide
definicja tablicy reklamowej zawarta w art. 2 pkt 16 b u.
p.z.p.).
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu poprzez jego rozszerzenie o
ustandaryzowane nośniki reklamowe formatu małego.
§11 pkt 1 – wprowadzenie zakazu sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych na budowlach
innych niż wskazane w treści przepisu. Brak jest ratio
legis dla wprowadzenia przedmiotowej regulacji
wprowadzającej uprzywilejowanie reklam znajdujących

Sposób sformułowania przepisu oparty był na założeniu, że w sytuacji dopuszczenia na danej ścianie maksymalnie dwóch identycznych tablic reklamowych, operator nośnika nie będzie w praktyce zainteresowany instalowaniem nośników o małym formacie. W związku z przytoczonymi wątpliwościami
zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją
projektu Uchwały.
Nie jest jasne, do jakiego zapisu odnosi się uwaga w akapicie posługującym
się terminem „reklamy remontowo-budowlanej”.

Uwaga nieProjekt Uchwały nie faworyzuje nośników reklamowych jednego podmiotu.
uwzględniona Regulacja warunków sytuowania nośników reklamowych i urządzeń reklamowych z definicji musi dzielić je na dopuszczalne i niedopuszczalne w określonych warunkach, co jest uzasadnione, o ile kryterium takiego podziału uzasadnione jest wymaganiami ładu przestrzennego. Tablice reklamowe i urzą-
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się na wiatach przystankowych. Co więcej w sposób
rażący przepis ten narusza zasadę równości podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą pod względem
obowiązującego prawa.
Uchwała danym zapisem nie tyle wprowadza
ograniczenie dla tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, co przydaje pozycję monopolistyczną
podmiotom posiadającym inwentarz składający się z
takich tablic i urządzeń. Sytuowanych na wiatach
przystankowych.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na okoliczność, że
liderem branży reklamowej w segmencie mebli miejskich
i wyłącznym operatorem wiat przystankowych w Warszawie jest spółka AMS S.A., realizująca budowę 1580
interaktywnych przystanków (dane za raportem Izby
Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej: Reklama OOH w
Polsce. Raport 2016).
Omawiany przepis w danym kształcie godzi w
konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, ujętą w art.
32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co więcej
stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami o
ochronie konkurencji.
Uchwała jedynie w omawianym przypadku wiat
przystankowych bierze pod uwagę istniejące urządzenia
(chroniąc w ten sposób prawa nabyte), wprowadzając
swoiste ograniczenie do trzech nośników reklamowych
formatu małego. Co istotne, nowopowstałe wiaty
przystankowe są przystosowane do umieszczenia na
nich maksymalnie trzech nośników reklamowych.
Zważywszy, że nośniki reklamowe sytuowane na wiatach
przystankowych mają podobny wpływ na krajobraz i ład
przestrzenny jak nośniki na innych obiektach, nie znajduje uzasadnienia brak prawnego dopuszczenia sytuowania tego rodzaju nośników reklamowych na wszelkich
budowlach.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu poprzez umożliwienie sytuowania
do trzech ustandaryzowanych nośników reklamowych
formatu małego na wszelkich budowlach.
§11 pkt 3 – wprowadzenie zakazu sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych na budowlach
innych niż wskazane w treści przepisu. Przepis
przewiduje zbyt krótki okres, w jakim możliwe jest
sytuowanie na rusztowaniach budynku siatki reklamowej.
Zważyć przy tym trzeba, że remont budynku, szczególnie
w przypadku skomplikowanych prac wobec budynków

dzenia reklamowe na wiatach przystankowych nie są jedynymi szeroko dopuszczonymi przez projekt Uchwały nośnikami reklamowymi (oprócz tego
m.in. słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz wolnostojące usystematyzowane
nośniki reklamowe formatu małego). Kluczowym czynnikiem decydującym o
skali dopuszczeń w projekcie Uchwały jest wielkość widocznej powierzchni
ekspozycyjnej nośników, co w oczywisty sposób koresponduje z wymogami
ładu przestrzennego. Należy podkreślić, że projekt Uchwały nie może brać
pod uwagę struktury własnościowej nośników reklamowych na terenie m.st.
Warszawy i traktować domniemanych oczekiwań biznesowych poszczególnych podmiotów gospodarczych jako wytycznej dla kształtowania regulacji.
Takie podejście byłoby niezgodne z sensem delegacji ustawowej, wyznaczonej przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odbyłoby się kosztem degradacji docelowego ładu przestrzennego, który jest przecież powodem podjęcia przez państwo i samorządy lokalne całego wysiłku
prawodawczego w tej dziedzinie.
Funkcja operatora wiat przystankowych na terenie m.st. Warszawy nie jest
stała. Podmiot pełniący ją obecnie został wyłoniony w otwartej dla zainteresowanych podmiotów strukturze przetargowej na okres 106 miesięcy.

Uwaga nieWskazany przepis nie odnosi się do okresu trwania działań remontowych,
uwzględniona łatwego do przedłużania pod względem formalnym, ale opiera się na fakcie
szczególnej szkodliwości dla ładu przestrzennego nośników reklamy wielkoformatowej, silnie ingerującej w krajobraz miasta. Przepis ma zatem za zadanie dopuścić umieszczanie tego typu nośników w celu ułatwienia remontów
obiektów usytuowanych w eksponowanych punktach miasta, przy minimalizacji uciążliwości przestrzennych powstających w wyniku ekspozycji, a w szcze-
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zabytkowych, jest procesem trwającym kilkukrotnie
dłużej niż wskazane 6 miesięcy. Dodatkowo należy
uwzględnić w tym przypadku zmienność warunków
pogodowych, które często uniemożliwiają prowadzenie
robót na rusztowaniach.
Konieczność wymiany siatki reklamowej wymuszona
upływem dopuszczalnego prawem okresu ekspozycji
nośnika reklamowego jest rozwiązaniem niezasadnym
ekonomicznie.
Wydłużenie okresu, w którym można usytuować siatkę
reklamową na rusztowaniu do 18 miesięcy umożliwiłoby
w większym stopniu finansowanie prowadzonych robót
ze środków uzyskiwanych w związku z usytuowaniem
siatki reklamowej, ponadto byłoby uzasadnione zważywszy zwyczajowy okres trwania prac remontowych.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu poprzez umożliwienie sytuowania
siatek reklamowych na okres 18 miesięcy.
§12 ust. 1 i 2 pkt 2 – wprowadzenie zakazu sytuowania
wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych niebędących szyldami innych niż wskazane
w treści przepisu
Brak jest ratio legis dla wprowadzenia przedmiotowej
regulacji wprowadzającej uprzywilejowanie reklam
znajdujących się na słupach ogłoszeniowo –
reklamowych. Co więcej w sposób rażący przepis ten
narusza zasadę równości podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą pod względem obowiązującego
prawa.
Nie istnieją żadne podstawy estetyczne do tego, aby słup
reklamowo-ogłoszeniowy traktować w sposób
uprzywilejowany w stosunku do innych wolnostojących
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
Wprowadzenie przedmiotowego przepisu stanowi
przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego
poprzez regulację materii nie wskazanej w treści art. 37a
u.p.z.p.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 u.p.z.p. rada gminy
może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie prawniczej:
podjęta przez radę gminy Uchwała nie określa szczegółowego sytuowania przedmiotowych obiektów urządzeń i
szyldów, lecz ustala zasady i warunki ich sytuowania

gólności wykluczeniu zjawiska remontów pozorowanych, stanowiących jedynie pretekst do prowadzenia działalności dochodowej poprzez sytuowania
wielkoformatowych nośników reklamowych kosztem ładu przestrzennego.

Projekt Uchwały nie faworyzuje nośnik reklamowy jednego podmiotu. RegulaUwaga nieuwzględniona cja warunków sytuowania nośników reklamowych i urządzeń reklamowych z
definicji musi dzielić je na dopuszczalne i niedopuszczalne w określonych
warunkach, co jest uzasadnione, o ile kryterium takiego podziału uzasadnione
jest wymaganiami ładu przestrzennego. Tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe na wiatach przystankowych nie są jedynymi szeroko dopuszczonymi przez projekt Uchwały nośnikami reklamowymi (oprócz tego m.in. słupy
ogłoszeniowo-reklamowe oraz wolnostojące usystematyzowane nośniki
reklamowe formatu małego). Kluczowym czynnikiem decydującym o skali
dopuszczeń w projekcie Uchwały jest wielkość widocznej powierzchni ekspozycyjnej nośników, co w oczywisty sposób koresponduje z wymogami ładu
przestrzennego. Należy podkreślić, że projekt Uchwały nie może brać pod
uwagę struktury własnościowej nośników reklamowych na terenie m.st. Warszawy i traktować domniemanych oczekiwań biznesowych poszczególnych
podmiotów gospodarczych jako wytycznej dla kształtowania regulacji. Takie
podejście byłoby niezgodne z sensem delegacji ustawowej, wyznaczonej
przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odbyłoby się
kosztem degradacji docelowego ładu przestrzennego, który jest przecież
powodem podjęcia przez państwo i samorządy lokalne całego wysiłku prawodawczego w tej dziedzinie.
W uwadze błędnie postrzega się słupy ogłoszeniowo-reklamowe jako
wyłącznie tradycyjne obiekty o historyzującej formie i technologii (naklejane
plakaty papierowe). W Warszawie konsekwentnie rośnie udział słupów
wykonanych w nowoczesnej technologii (materiały reklamowe umieszczane
od wewnętrznej strony panelu ekspozycyjnego) i formie, które w dobry sposób
komponują się z otoczeniem urbanistycznym, a w wielu miastach
europejskich stanowią dominujący ilościowo i optycznie nośnik reklamowy w
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oraz standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane (A.
Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Komentarz, wyd II, 2016 r.)
Jak wynika z powyższego w uchwale krajobrazowej
dopuszczalne jest ustalenie zasad i warunków
sytuowania poszczególnych obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i
rodzajów materiałów budowlanych, nie dopuszczono
jednak rozróżniania wskazanych obiektów pod względem
innych kryteriów, np. podmiotowych – w czym wyraża się
wprowadzenie zakazu sytuowania wolnostojących tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych innych słupy
ogłoszeniowo - reklamowe.
Przedmiotowe przepisy wprowadzają w istocie
niemożliwe do spełnienia warunki lokalizacji
wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, w odniesieniu do słupów ogłoszeniowo reklamowych wymagając jedynie zachowania
wymaganej odległości minimalnej od krawędzi jezdni,
znaków drogowych oraz pomników i miejsc pamięci oraz
określając, że słupy muszą być lokalizowane w sposób
umożliwiający ich czytelność z każdej strony. Uchwała
nie wprowadza zatem dla słupów ograniczenia w postaci
obowiązku zachowania odległości od wiaty,
skrzyżowania, od innego słupa ogłoszenioworeklamowego, tablicy reklamowej i urządzenia
reklamowego. Brak również sformułowania względem
słupów reklamowo – ogłoszeniowych wymagań w
zakresie standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych.
Oczywistym pozostaje, że gabaryty słupa są znacznie
większe od ustandaryzowanego nośnika reklamowego
formatu małego, stąd zważywszy zasady
bezpieczeństwa zasadne jest odsunięcie słupa na
odległość co najmniej równą odległości wymaganej dla
nośnika.
Co więcej, z uwagi na metodę umieszczania reklam
(reklamy naklejane) słupy ogłoszeniowo - reklamowe
burzą estetykę i ład przestrzenny w sposób istotniejszy
niż reklamy typu citilight. Swoiste uprzywilejowanie słupów ogłoszeniowo – reklamowych mogłoby znajdować
pewne uzasadnienie w obszarze warszawskiego Starego
Miasta, charakteryzującego się przewagę słupów ogło-

przestrzeni publicznej. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że obiekty tego
typu „burzą estetykę i ład przestrzenny”.
Wskazane jako niemożliwe do spełnienia wymogi minimalnych odległości
słupów ogłoszeniowo-reklamowych od innych elementów przestrzeni zostaną
ponownie przeanalizowane podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.
Wskazana niespójność dotycząca elementów MSI zostanie skorygowana w
kolejnej wersji projektu Uchwały.
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szeniowo – reklamowych, często stylizowanych historycznie. Jednak w odniesieniu do pozostałego obszaru
Warszawy brak jest podstaw do uprzywilejowania słupów
ogłoszeniowo – reklamowych wobec pozostałych wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
szczególnie w dzielnicach odznaczających się stosunkowo nowoczesną zabudową (np. północne Śródmieście,
Górny Mokotów, Bliska Wola).
Uchwała definiując w treści § 3 pkt 17 słup
ogłoszeniowo-reklamowy jako urządzenie w kształcie
walca, nie uwzględnia najnowszych form słupów w
kształcie prostopadłościanów o charakterze digital,
występujących na obszarze Warszawy.
Przepisy Uchwały zawierają wewnętrzną sprzeczność, a
to zważywszy, że przepis § 12 ust. 2 pkt 2 reguluje usytuowanie elementów MSI, podczas gdy § 9 ust. 1 pkt 3
stanowiący generalne zasady sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyłączył z zakresu
przedmiotowego Uchwały regulację sposobu sytuowania
tych elementów.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu poprzez poddanie słupów
ogłoszeniowo – reklamowym ograniczeniom tożsamym z
innymi wolnostojącymi tablicami reklamowymi i
urządzeniami reklamowymi, względnie poprzez objęcie
tożsamą regulacją, jak odnosi się do słupów
ogłoszeniowo – reklamowych, wolnostojących
ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu
małego.
Załącznik graficzny winien wskazywać ulice i place
preferowane dla słupów ogłoszeniowo – reklamowych i
ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu
małego. Przedstawione uwagi skutkować powinny
usunięciem w całości § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały.
§12 ust. 3 – wprowadzenie zakazu sytuowania
Uwaga skierowana do
wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
dalszej analizy
reklamowych w sposób inny niż wskazany w treści
przepisu. Przepis wprowadza w istocie niemożliwe do
spełnienia warunki lokalizacji wolnostojących tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych.
Wymagane do zachowania odległości od innych nośników reklamowych, krawędzi jezdni, znaków drogowych,
budynków, skrzyżowań, wiat przystankowych oraz pomników i miejsc pamięci są zbyt duże, w szczególności w
odniesieniu do nośników reklamowych typu citylight.
Biorąc pod uwagę również inne ograniczenia w zakresie
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Wskazane jako niemożliwe do spełnienia wymogi minimalnych odległości
wolnostojących nośników reklamowych od innych elementów przestrzeni
zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały. Zaproponowane w uwadze odległości nie mają jednak uzasadnienia
przestrzennego – sytuowanie w przestrzeni ulicy słupów reklamowoogłoszeniowych co 10 m, a tablic reklamowych o powierzchni 18 m2 co 100 m
powodowałoby dominację krajobrazu przez komunikat reklamowy i byłoby
rażąco sprzeczne z zasadami ładu przestrzennego.
Nie do pogodzenia z zasadami ładu przestrzennego jest także dopuszczenie
sytuowania w jednym miejscu kilku wolnostojących nośników reklamowych.
Zjawisko takie, określane często angielskojęzycznym słowem „clutter”,

odległości od poszczególnych obiektów, znalezienie
lokalizacji dla usytuowania nośnika reklamowego będzie
niezmiernie utrudnione. Zasadne jest zatem, aby dopuszczalne było sytuowanie w takim miejscu kilku nośników. Takie rozwiązanie nie wpłynie ponadto znacznie na
krajobraz.
Wprowadzenie przepisu § 12 ust. 3 pkt 7 stanowi
przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego
poprzez regulację materii nie wskazanej w treści art. 37a
u.p.z.p.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 u.p.z.p. rada gminy
może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie
prawniczej: podjęta przez radę gminy Uchwała nie
określa szczegółowego sytuowania przedmiotowych
obiektów urządzeń i szyldów, lecz ustala zasady i
warunki ich sytuowania oraz standardy jakościowe i
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonywane (A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski,
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Komentarz, wyd II, 2016 r.)
Jak wynika z powyższego w uchwale krajobrazowej
dopuszczalne jest ustalenie zasad i warunków sytuowania poszczególnych obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, nie dopuszczono jednak określania ich
kolorystki.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu (pkt 1) poprzez przyjęcie
następujących odległości:
- od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
małego oraz słupa ogłoszeniowo-reklamowego – o
promieniu 10 m;
- od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
średniego– o promieniu 50 m, w stosunku do innych
ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu
średniego lub dużego;
- od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego – o promieniu 100 m, w stosunku do innych
ustandaryzowanych
nośników reklamowych formatu średniego lub dużego.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w

stanowi dziś jedną z podstawowych niedogodności powodowanych przez
brak skutecznych regulacji dotyczących funkcjonowania reklamy zewnętrznej.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Tym samym jest uprawniona do przesądzania o
kolorystyce tych obiektów – bądź określonej rodzajem farby, a zatem materiału budowlanego, którym są pokryte, bądź stanowiącej istotny parametr materiału budowlanego o charakterze konstrukcyjnym (betonu, tworzywa sztucznego itp.).
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całości § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b), pkt 7 Uchwały.
§12 ust. 3 pkt. 2 lit e – wprowadzenie zakazu sytuowania
Uwaga niewolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
uwzględniona
reklamowych w sposób inny niż wskazany w treści
przepisu. Brak jest ratio legis dla wprowadzenia
przedmiotowej regulacji wprowadzającej nakaz
zachowania odległości od wiat przystankowych przez
wolnostojące tablice reklamowe i urządzenia reklamowe.
Co więcej w sposób rażący przepis ten narusza zasadę
równości podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą pod względem obowiązującego prawa.
Uchwała danym zapisem nie tyle wprowadza
ograniczenie dla tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, co przydaje pozycję monopolistyczną
podmiotom posiadającym inwentarz składający się z
takich tablic i urządzeń. Sytuowanych na wiatach
przystankowych.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na okoliczność, że
liderem branży reklamowej w segmencie mebli miejskich
i wyłącznym operatorem wiat przystankowych w
Warszawie jest spółka AMS S.A., realizująca budowę
1580 interaktywnych przystanków (dane za raportem
Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej: Reklama OOH
w Polsce. Raport 2016).
Omawiany przepis w danym kształcie godzi w konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, ujętą w art. 32 ust.
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 12 ust. 3 pkt. 5 – wprowadzenie zakazu sytuowania
Uwaga skierowana do
wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
dalszej analizy
reklamowych w sposób powodujący pogorszenie
warunków wegetacji drzew lub uniemożliwiający
realizację planów ich nasadzeń.
Przepis z uwagi na posługiwanie się nieostrymi i bliżej
niezdefiniowanymi pojęciami nie wyraża jakiejkolwiek
normy prawnej możliwej do zastosowania. W
analizowanym przypadku sformułowanie zakazu
sytuowania nośników reklamowych „w sposób
powodujący pogorszenie warunków wegetacji drzew lub
uniemożliwiający realizację planów ich nasadzeń” nie jest
jasna i zrozumiałe. Z ustaleń Uchwały nie wynika w
sposób ścisły w jaki sposób można ustalić plany
nasadzeń drzew, ani, jak również jaka odległość jest
konieczna do zachowania, który nie wpłynie na
pogorszenie warunków wegetacji drzew. Zgodnie z
dyspozycją art. 37a ust. 6 i 7 u.p.z.p., Uchwała
określająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej
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Wskazanie w projekcie Uchwały minimalnej odległości wolnostojących nośników reklamowych od wiat przystankowych jest wobec dopuszczenia umieszczania nośników na samych wiatach regulacją w oczywisty sposób uzasadnioną wymogami ładu przestrzennego i dążeniem do zapobieganiu zjawisku
optycznego nagromadzenia w jednym miejscu wielu nośników reklamowych,
analogicznie do wskazanych minimalnych odległości pomiędzy poszczególnymi rodzajami wolnostojących nośników reklamowych.
Należy podkreślić, że projekt Uchwały nie może brać pod uwagę struktury
własnościowej nośników reklamowych na terenie m.st. Warszawy i traktować
domniemanych oczekiwań biznesowych poszczególnych podmiotów gospodarczych jako wytycznej dla kształtowania regulacji. Takie podejście byłoby
niezgodne z sensem delegacji ustawowej, wyznaczonej przez Ustawę o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odbyłoby się kosztem degradacji docelowego ładu przestrzennego, który jest przecież powodem podjęcia przez państwo i samorządy lokalne całego wysiłku prawodawczego w tej
dziedzinie.
Jednocześnie warto przypomnieć, że funkcja operatora wiat przystankowych
na terenie m.st. Warszawy nie jest stała. Podmiot pełniący ją obecnie został
wyłoniony w otwartej dla zainteresowanych podmiotów strukturze przetargowej na okres 106 miesięcy.

Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.
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architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, może przewidywać różne
regulacje dla różnych obszarów gminy, przy czym
obowiązkiem Uchwałodawcy jest jednoznaczne
określenie granic tych obszarów. Treść przepisu
wprowadzająca zakaz sytuowania tablic reklamowych i
urządzeń
reklamowych na wolno stojących nośnikach w sposób,
który pogorsza warunki wegetacji drzew lub uniemożliwia
realizację planów ich nasadzeń, poprzez brak jednoznaczności, jak i brak możliwości identyfikacji takich
granic stanowi normę otwartą, nie możliwą do zastosowania w praktyce; w tej sytuacji nie jest wiadome w
odniesieniu do jakiego obszaru zakazy te obowiązują, jak
również kto i na jakim etapie decydować będzie, czy
przedmiotowy zakaz będzie miał zastosowanie w przypadku lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości § 12 ust. 5 Uchwały.
§ 13 – wprowadzenie zakazu sytuowania urządzeń
Uwaga skierowana do
reklamowych na pojazdach innych niż takie, których
dalszej analizy
głównym sposobem użytkowania jest transport i w innej
niż wskazana postaci. Przepis z uwagi na posługiwanie
się nieostrymi i bliżej niezdefiniowanymi pojęciami nie
wyraża jakiejkolwiek normy prawnej możliwej do
zastosowania.
W analizowanym przypadku sformułowanie zakazu
sytuowania urządzeń reklamowych „na pojazdach innych
niż takie, których głównym sposobem użytkowania jest
transport” nie jest jasna i zrozumiałe. Oczywistym
pozostaje konstatacja, że docelowym przeznaczeniem
każdego pojazdu, już z definicji jest transport osób lub
towarów i zapewnienie komunikacji.
Z ustaleń Uchwały nie wynika w sposób ścisły, które z
pojazdów można zakwalifikować do kategorii pojazdów
innych niż takie, których głównym sposobem
użytkowania jest transport.
Zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 6 i 7 u.p.z.p., Uchwała
określająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
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Zgodnie z orzecznictwem (np. wyrok WSA w Białymstoku z 27 stycznia 2011
r., sygn. II SA/Bk 563/10), długoterminowo pozostawione w przestrzeni pojazdy, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, traktować należy jako obiekty
budowlane.
W związku z przekazywanymi w ramach konsultacji wątpliwościami
dotyczącymi przepisu, zostanie on ponownie przeanalizowany w ramach prac
nad kolejną wersją projektu Uchwały.
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być wykonane, może przewidywać różne regulacje dla
różnych obszarów gminy, przy czym obowiązkiem
Uchwałodawcy jest jednoznaczne określenie granic tych
obszarów.
Treść przepisu wprowadzająca zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na pojazdach innych niż takie, których
głównym sposobem użytkowania jest transport, poprzez
brak jednoznaczności, jak i brak możliwości ich identyfikacji stanowi normę otwartą, nie możliwą do zastosowania w praktyce; w tej sytuacji nie jest wiadome w odniesieniu do jakich pojazdów zakaz ten obowiązuje.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu poprzez właściwe logiczne
wyodrębnienie za pomocą ostrych pojęć i definicji
kategorii pojazdów, w odniesieniu do których
przewidziano zakaz sytuowania nośników reklamowych.
§ 14 – wprowadzenie nakazu dostosowania istniejących Uwaga skierowana do
w dniu wejścia Uchwały w życie tablic reklamowych i
dalszej analizy
urządzeń reklamowych niebędących szyldami do jej
zapisów w terminie do 2 lat od dnia wejścia Uchwały w
życie. Określony przepisem termin dostosowania
istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
jest zbyt krótki, w konsekwencji Uchwała drastycznie
ingeruje w aktualnie istniejącą infrastrukturę reklamową.
Dostosowanie istniejących nośników reklamowych do
przepisów Uchwały związane jest z przeprowadzeniem
na obszarze Warszawy szeregu robót demontażowych,
włącznie z ingerencją w elementy konstrukcyjne
budynków i budowli, co dodatkowo generuje znaczne
koszty po stronie przedsiębiorców branży reklamowej.
Należy również zwrócić uwagę na konieczność zmiany
profilu działalności przez szereg przedsiębiorstw
reklamowych działających na rynku wynajmu
powierzchni reklamowych. Inne podmioty czerpiące zyski
z wynajmu powierzchni reklamowych (wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) będą
zmuszone do poszukiwania innych źródeł przychodu.
Przewidzenie w treści przepisu dłuższego okres przystosowawczego pozwoli na odpowiednie rozłożenie procesu
dostosowawczego w czasie. Należy ponownie podkreślić
sytuację tworzoną dla mieszkaniowych wspólnot i spółdzielni, które często przeznaczają w całości środki uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych na
spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na cele remontu budynku.
Ponadto dłuższy okres dostosowawczy w sposób
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W odniesieniu do zapisu projektu Uchwały, dotyczącego długości okresu
wyznaczonego na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych niebędących szyldami do regulacji określonych w uchwale,
napłynęły w trakcie procesu konsultacji szczególnie liczne i wzajemnie
sprzeczne uwagi. Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Jednocześnie należy podkreślić, że zdecydowana większość budynków na
terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez dochodów osiąganych poprzez
ekspozycję na nich nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że
dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i
nie odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby
odstąpienie od realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu przestrzennego.
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bardziej naturalny umożliwi rozwiązanie obowiązujących
obecnie umów najmu powierzchni reklamowych poprzez
upływ czasu, na jaki umowy zostały zawarte. Okres 2letni w większości przypadków będzie oznaczał
wygaszenie przedmiotowych umów z mocy prawa, co
spowoduje szereg wątpliwości natury prawnej
związanych m.in. z obowiązywaniem umów oraz
wzajemnymi rozliczeniami stron.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy wprowadzić następujący zapis: nakazuje się dostosowanie istniejących w
dniu wejścia Uchwały w życie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami do jej zapisów
w terminie do 3 lat od dnia wejścia Uchwały w życie – dla
obszaru centralnego i śródmiejskiego oraz do 5 lat – dla
obszaru miejskiego i przedmieść.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanego przepisu poprzez wprowadzenie nakazu
dostosowania w terminie do 3 lat od dnia wejścia
Uchwały w życie – dla obszaru centralnego i
śródmiejskiego oraz do 5 lat – dla obszaru miejskiego i
przedmieść.
§ 15 ust. 1 lit. f – wprowadzenie standardów
jakościowych i materiałowych obiektów małej
architektury, a to nakazu stosowania kolorów
achromatycznych wskazanych w treści przepisu
Wprowadzenie przepisu § 15 ust. 1 lit. f) stanowi
przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego
poprzez regulację materii nie wskazanej w treści art. 37a
u.p.z.p.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 u.p.z.p. rada gminy
może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie prawniczej:
podjęta przez radę gminy Uchwała nie określa szczegółowego sytuowania przedmiotowych obiektów urządzeń i
szyldów, lecz ustala zasady i warunki ich sytuowania
oraz standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane (A. PlucińskaFilipowicz, M. Wierzbowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd II, 2016
r.) Jak wynika z powyższego w uchwale krajobrazowej
dopuszczalne jest ustalenie zasad i warunków sytuowania poszczególnych obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich

Uwaga nieZgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
uwzględniona przestrzennym, rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Tym samym jest uprawniona do przesądzania o
kolorystyce tych obiektów – bądź określonej rodzajem farby, a zatem materiału budowlanego, którym są pokryte, bądź stanowiącej istotny parametr materiału budowlanego o charakterze konstrukcyjnym (betonu, tworzywa sztucznego itp.).
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gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, nie dopuszczono jednak określania ich
kolorystyki.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości § 15 ust. 1 lit. f) Uchwały.
§ 17 – wprowadzenie zasad sytuowania ogrodzeń
Uwaga skierowana do
Przepisy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz ust. 3 z uwagi na
dalszej analizy
posługiwanie się nieostrymi i bliżej niezdefiniowanymi
pojęciami nie wyrażają jakiejkolwiek normy prawnej
możliwej do zastosowania.
W analizowanych przypadkach:
- sformułowanie dopuszczenia sytuowania ogrodzeń „w
rejonach wyjść z obiektów generujących wzmożony ruch
pieszy”,
- sformułowanie nakazu nawiązywania formy plastycznej
ogrodzenia do stylu i charakteru grodzonych obiektów
biurowych i nauki,
nie są jasne i zrozumiałe.
Z ustaleń Uchwały nie wynika w sposób ścisły, które z
które z obiektów generują wzmożony ruch pieszy i jakie
są granice rejonów ich wyjść, nadto brak definicji
obiektów biurowych i obiektów nauki.
Zgodnie z dyspozycją art. 37a ust. 6 i 7 u.p.z.p., Uchwała
określająca zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, może przewidywać różne
regulacje dla różnych obszarów gminy, przy czym
obowiązkiem Uchwałodawcy jest jednoznaczne
określenie granic tych obszarów.
Treść powołanych przepisów, poprzez brak jednoznaczności, jak i brak możliwości
identyfikacji obiektów, do których odsyłają, stanowi
normę otwartą, nie możliwą do zastosowania w praktyce.
Przepis wprowadza w istocie niemożliwe do spełnienia
warunki lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych.
Wymagane do zachowania odległości od innych
nośników reklamowych, krawędzi jezdni, znaków
drogowych, budynków, skrzyżowań, wiat przystankowych
oraz pomników i miejsc pamięci są zbyt duże, w
szczególności w odniesieniu do nośników reklamowych
typu citylight. Biorąc pod uwagę również inne
ograniczenia w zakresie odległości od poszczególnych
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Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Tym samym jest uprawniona do przesądzania o
kolorystyce tych obiektów – bądź określonej rodzajem farby, a zatem materiału budowlanego, którym są pokryte, bądź stanowiącej istotny parametr materiału budowlanego o charakterze konstrukcyjnym (betonu, tworzywa sztucznego itp.).
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
regulacji odnośnie 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.
Wskazane w uwadze niejasności pojęciowe zostaną ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

obiektów, znalezienie lokalizacji dla usytuowania nośnika
reklamowego będzie niezmiernie utrudnione. Zasadne
jest zatem, aby dopuszczalne było sytuowanie w takim
miejscu kilku nośników. Takie rozwiązanie nie wpłynie
ponadto znacznie na krajobraz.
Wprowadzenie przepisu § 17 ust. 6 stanowi
przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego
poprzez regulację materii nie wskazanej w treści art. 37a
u.p.z.p.
Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 u.p.z.p. rada gminy
może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie prawniczej:
podjęta przez radę gminy Uchwała nie określa szczegółowego sytuowania przedmiotowych obiektów urządzeń i
szyldów, lecz ustala zasady i warunki ich sytuowania
oraz standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane (A. PlucińskaFilipowicz, M. Wierzbowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd II, 2016
r.)
Jak wynika z powyższego w uchwale krajobrazowej
dopuszczalne jest ustalenie zasad i warunków
sytuowania poszczególnych obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i
rodzajów materiałów budowlanych, nie dopuszczono
jednak określania ich kolorystyki.
Przedstawiona uwaga skutkować powinna modyfikacją
wskazanych przepisów § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz ust. 3
poprzez właściwe logiczne wyodrębnienie za pomocą
ostrych pojęć i definicji kategorii pojazdów, w odniesieniu
do których przewidziano zakaz sytuowania nośników
reklamowych.
Przedstawione uwagi skutkować powinny usunięciem w
całości § 15 ust. 6 Uchwały.
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§ 3 pkt 211 – definicja „strefy parteru komercyjnego”
Proponuje się dodanie pojęcia „strefy parteru
komercyjnego”, przez co należy rozumieć „strefę parteru,
znajdującą się w budynku pełniącym w granicach tej
strefy funkcje handlowe lub usługowe”.
Wprowadzenie wskazanej definicji uzasadnione jest
faktem zróżnicowania charakteru poszczególnych części

Uwaga nieRegulacje projektu Uchwały zostały sformułowane w sposób, który uwzględuwzględniona nia handlowo-usługowe przeznaczenie strefy parteru dużej części budynków
na terenie m.st. Warszawy, nie zachodzi więc potrzeba tworzenia w tym
zakresie dodatkowej definicji.
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elewacji oraz budynków. Znaczna część budynków w
strefie parteru posiada lokale użytkowe o przeznaczeniu
handlowo-usługowym, które w tej części, z uwagi na
pełnioną funkcję, powinny być objęte odmiennymi regulacjami od aktualnie proponowanych w całości dla „strefy
parteru”, których wprowadzenie proponuje się w innych
miejscach niniejszego dokumentu.
§ 3 pkt 35-37 – proponuje się wprowadzenie w projekcie
Uchwały tolerancji +/- 5% dla przyjętych wymiarów i
powierzchni ustandaryzowanych nośników reklamowych.
Przyjęta tolerancja pozwoli uwzględnić występujące
faktycznie różnice w wielkości nośników reklamowych,
zaś rozmiary przyjętej tolerancji pozostają bez wpływu na
ład przestrzenny i cele, jakie stoją za wprowadzeniem
analizowanej Uchwały.
§ 3 pkt 35. Proponuje się uwzględnienie w definicji
„ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego” dopuszczalnej powierzchni ekspozycyjnej w
układzie poziomym nieprzekraczającej 32 m2 dla terenu
obszarów miejskiego i przedmieść określonego w § 2
ust. 1 pkt 3 projektu Uchwały, przy jednoczesnym
zwiększeniu dopuszczalnej wysokości i szerokości całej
tablicy na tych obszarach, jako nieprzekraczających
odpowiednio 4,4 m i 8,8 m.
Należy podkreślić, że nośniki o takiej powierzchni stanowią znaczny udział wszystkich tablic i urządzeń reklamowych w Warszawie. Zakaz używania nośników o
takiej powierzchni będzie zatem bardzo istotnym ograniczeniem dla podmiotów, korzystających w znacznej
części składa się z tego rodzaju nośników. W szczególności sugeruje się dopuszczenie tego rodzaju nośników
przy drogach wylotowych, poza obszarem centralnym, co
pozostanie bez negatywnego wpływu na ład przestrzenny, przy poszanowaniu celu, jaki stoi za wprowadzeniem
analizowanej Uchwały.
§ 14 ust. 2 – dotychczasową treść § 14 należy oznaczyć
jako § 1, po którym dodać należy § 2 o następującej
treści:
Istniejące w dniu wejścia w życie Uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe niebędące szyldami
usytuowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
lub na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nie
wymagają dostosowania o którym mowa w ustępie poprzednim.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Sposób określenia maksymalnych wymiarów powierzchni ekspozycyjnych
ustandaryzowanych nośników reklamowych zostanie przeanalizowany podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Dopuszczalne wielkości powierzchni ekspozycyjnych ustandaryzowanych
nośników reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały. Nie sposób jednak zgodzić się z twierdzeniem, że dwukrotne podwyższenie limitu powierzchni ekspozycyjnej pozostanie bez negatywnego wpływu na ład przestrzenny.

Uwaga nieProponowany przepis utrwaliłby aktualny, chaotyczny sposób usytuowania
uwzględniona nośników na terenie m.st. Warszawy i stoi w sprzeczności z celem Uchwały,
jakim jest wprowadzenie zasad ładu przestrzennego.
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§ 10 pkt 3 – § 10. Zabrania się sytuowania na budynkach
innych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
niebędących szyldami, niż poniżej wymienione, i w
innych lokalizacjach, niż poniżej wymienione, z
zastrzeżeniem zapisów § 9:
3) w strefie parteru komercyjnego - w postaci ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu małego, pod
warunkiem, że nie zasłaniają one detalu architektonicznego, otworów okiennych i drzwiowych oraz pod warunkiem, że na elewacji usytuowane są maksymalnie cztery
tożsame tablice w równoległym układzie pionowym bądź
poziomym, o powierzchniach ekspozycyjnych równoległych do powierzchni elewacji i maksymalnie do niej
przybliżonych, oraz nie wykraczające poza obrys elewacji.
§10 pkt 4 – Uchwała powinna wyszczególniać możliwość
umieszczania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych na obiektach handlowo-usługowych, tak jak
ma to miejsce w przypadku szyldów. Zróżnicowanie takie
jest 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 architektoniczne, z uwagi na koncepcję
projektową wdrażaną już na etapie tworzenia projektu
architektonicznego, co zapewnia ład przestrzenny.
Uniemożliwienie lokalizowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych na tego typu obiektach
zdecydowanie negatywnie wpłynie na ich wygląd, na
ogół odsłaniając puste pola elewacji.
Szczególną wartość reklamową przedstawiają takie
tablice w miejscach dużego przepływu mas ludności, jak
w okolicach dworców komunikacyjnych.
Zastosowanie ograniczenia do maksymalnie dwóch
tablic, przewidzianego w § 10 pkt. 1 lit. c, w stosunku do
omawianych obiektów doprowadzi do sytuacji, w której
jedynie dwa podmioty będą mogły umieścić swoje
reklamy na elewacji obiektu. Takie rozwiązanie będzie
nie do pogodzenia z zasadą równości podmiotów wobec
prawa oraz zasadami swobody prowadzenia działalności
gospodarczej oraz ochrony konkurencji.
Należy dodać do §10 punkt 4 w brzmieniu:
4) na elewacjach obiektów handlowo-usługowych o
łącznej powierzchni sprzedaży przekraczającej 1000 m2
– w postaci ustandaryzowanych nośników reklamowych
formatu dużego, średniego lub małego, z tym, że jeden

Uwaga nieProponowany przepis spowodowałby dalszy rozwój niekorzystnego dla ładu
uwzględniona przestrzennego zjawiska przesłaniania elewacji przyziemia przez nośniki
reklamowe. Konkurując z sąsiednimi szyldami, nośniki te powodują nadmiar
komunikatu wizualnego i, w przeciwieństwie do szyldów, stanowią interwencję
w kształt elewacji nieprzewidzianą na etapie projektu architektonicznego
budynku, zaburzającą jej kompozycję.

Uwaga nieBrak jest przekonujących przesłanek do czynienia takiego wyjątku od geneuwzględniona ralnego zasady niedopuszczającej sytuowanie nośników reklamowych niebędących szyldami na reprezentacyjnych elewacjach budynków. W przypadku
obiektów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni sprzedaży przekraczającej 1000 m2 ich szczególny charakter przejawia się szerszymi dopuszczeniami dotyczącymi szyldów ażurowych, w związku z czym równoczesne
dopuszczenie na ich elewacjach tablic reklamowych spowodowałoby nie tylko
przesyt komunikatem reklamowym, ale i wyraźną degradację jakości wizualnej umieszczanych instalacji.
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podmiot ma prawo do umieszczenia jednego ustandaryzowanego nośnika reklamowego oraz pod warunkiem, że
ustandaryzowane nośniki reklamowe są jednego formatu
oraz są umieszczone na elewacji obiektu w równoległym
układzie pionowym lub poziomym, a ich powierzchnie
ekspozycyjne są umieszczone równolegle do powierzchni elewacji i maksymalnie do niej przybliżone oraz nie
wykraczają poza obrys elewacji.
§ 11 pkt 11 – przedmiotowy punkt reguluje odstępstwa
od zakazu umieszczania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych niebędących szyldami na budowlach,
określającego, że Uchwała dopuszcza sytuowanie tablic i
urządzeń reklamowych 11) na bankomatach,
wpłatomatach, automatach służących do sprzedaży
samoobsługowej i podobnych urządzeniach.
Należy podkreślić, że wpływ reklam umieszczonych na
tych urządzeniach na ład przestrzenny jest niewielki, a
ograniczenie możliwości sytuowania na nich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wpłynie na rentowność rozmieszczania tych urządzeń przez prywatne
podmioty, a w konsekwencji znacznie ograniczy ilość
tych urządzeń, zaspakajających potrzeby ludności w
przestrzeni miejskiej.
§12 ust. 3 pkt. 8
Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której mowa w
punkcie 1 lit. a) o połowę w sytuacji, gdy wolnostojące
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe stanowią
spójnie zaprojektowaną grupę kilku ustandaryzowanych
nośników reklamowych formatu małego, zlokalizowaną w
obrębie danej przestrzeni .
§12 ust. 3 pkt. 9 – Uchwała nie reguluje trybu
postępowania w sytuacji, w której dwa wolnostojące
ustandaryzowane nośniki reklamowe nie spełniają
wymogów określonych w § 12 w zakresie wymaganej
odległości pomiędzy nimi, w szczególności brak jest
wskazania, który z nośników reklamowych powinien być
w takiej sytuacji zdemontowany.
Uchwała powinna chronić prawa nabyte podmiotów,
które usytuowały nośniki reklamowe legalnie. Uchwała
powinna zatem określać, że:
9) w przypadku, w którym dwa lub więcej nośników
reklamowych nie spełniają norm dotyczących
wzajemnych odległości wskazanych w treści niniejszego
paragrafu, dostosowaniu podlega nośnik reklamowy
usytuowany nielegalnie.
Uchwała w obecnej formie zrównuje nośniki posadowio-

Uwaga nieDostępność działających na komercyjnych zasadach urządzeń usługowych
uwzględniona dostępnych publicznie winna odpowiadać równowadze między podażą i
popytem na te usługi. Brak jest przesłanek do tworzenia szczególnych przepisów wspierających tego typu działalność komercyjną kosztem przestrzeni
publicznej.

Uwaga nieZaproponowane pojęcie „spójnie zaprojektowanej grupy kilku (…) nośników
uwzględniona reklamowych” jako nieprecyzyjne nie spełniałoby reguł prawidłowej legislacji.

Uwaga nieProponowany zapis nie rozwiązuje wskazanego problemu, nie rozstrzyga
uwzględniona bowiem ani kwestii dwóch zbyt blisko siebie usytuowanych nośników posiadających pozwolenie na budowę, ani problemu faktycznego braku możliwości
stwierdzenia legalności nośników sytuowanych za pomocą zgłoszenia z
uwagi na dużą nieprzejrzystość formalną tego procesu względnie niezachowanie się odpowiedniej dokumentacji.
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ne legalnie oraz nielegalnie. Co więcej, stwarza ogromne
pole do nadużyć w zakresie nakładania kar na tablicę
reklamową posadowią legalnie, która będzie spełniała
wymagania przewidziane w uchwale. Wystarczy bowiem,
aby inny podmiot posadowił zbyt blisko, bez wymaganego zezwolenia, inną tablicę reklamową. Zgodnie z założeniami Uchwały, oba podmioty, bez względu na to, czy
działają legalnie czy nie, będą obciążone opłatami karnymi.
196 14.07.20 W. M. Świętojer- Tablice reklamowe wywieszone na parterze elewacji
17
ska 24
budynku przy ul. Świętojerskiej 24 są oprawione w estegodz.
tyczne i aluminiowe ramy i nie przekraczają w swojej
11:23
powierzchni (0,96 m2/sztuka). Reklamy są kolorystyczne i
ożywiają wizerunek posesji. Uzyskane kwoty za wynajem
powierzchni na estetyczne kolorowe reklamy przeznaczone są na utrzymanie elewacji w dobrym stanie technicznym i czystości parteru od grafitti. Według naszej
opinii ustawa jest zbyt rygorystyczna i może w znacznym
stopniu ograniczyć planowe wpływy finansowe na rzecz
Wspólnoty, a przecież Miastu zależy aby budynki zarządzane przez Wspólnoty były utrzymane w stanie nie
budzącym uwag.
Wnioskujemy wprowadzenie do definicji „strefy parteru
komunikacyjnego” na elewacji parteru budynku, oraz
umieszczenie w tej strefie wymiary tablic do 3 m 2 określając ponadto ich liczbę, formę i kolorystykę.

197 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

W uwadze zaniżono wielkość powierzchni ekspozycyjnej nośników reklamoUwaga nieprzy ul. Świętojerskiej 24,
uwzględniona wych umieszczone na filarach podcienia budynku
które w rzeczywistości przekracza 2,10 m 2 (format CLP). Instalacje te degradują charakterystyczną, historyzującą kompozycję licowanej szlachetnymi
materiałami elewacji budynku znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Zdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana
jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od realizacji ważnego
interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu przestrzennego.

Kwestia wyznaczenia obszaru centralnego miasta – pod Uwaga skierowana do
uwagę nie został wzięty cały obszar, który pełni centralną dalszej analizy
funkcję miasta. Pominięty został teren Szmulowizny.
Obszar ten powinien zostać włączony do obszaru
centralnego miasta.
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Sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na opracowanych
architektonicznie elewacjach budynków zostało w projekcie Uchwały co do
zasady wykluczone z uwagi na negatywny wpływ tego typu instalacji na kompozycję architektoniczną budynku, a tym samym na stan ładu przestrzennego. Reguła ta odnosi się także do umieszczonych na budynkach ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu małego, które w stanie obecnym w
istotny sposób degradują jakość przestrzeni publicznej Warszawy. Konkurując
z sąsiednimi szyldami, tworzą one nadmiar przekazu komunikacyjnego i w
przeciwieństwie do szyldów stanowią interwencję w kształt elewacji nieprzewidzianą na etapie projektu architektonicznego budynku, zaburzającą jej
kompozycję.
Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
przesądzeniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na podstawie
kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych. Granice obszaru
centralnego na terenie dzielnicy Praga-Północ zostaną jednak ponownie
przeanalizowane.

198 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

199 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

200 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Niektóre podmioty gospodarcze np. lombardy często
używają bardzo agresywnej np. migoczącej reklamy.
Istotne jest to, aby ograniczyć nagromadzenie i natężenie tego typu szyldów do minimum. Należy skłonić
przedsiębiorców do tego, aby nie prześcigali się w liczbie
i intensywności swoich szyldów.
Jak wolnostojący zegar z logiem przedsiębiorcy wpisuje
się w założenia Uchwały krajobrazowej? Jest reklamą
czy szyldem? Czy jest możliwość stworzenia takiego
zegara, we współpracy z miastem, który służyłby również
społeczności lokalnej? Pytamy na podstawie konkretnego przykładu, natomiast wpisuje się to w szerszy temat,
którego sednem jest kwestia obiektów użyteczności
publicznej, które pełnią podwójną rolę: promocji przedsiębiorcy, który wykonuje/współfinansuje ten obiekt oraz
służą mieszkańcom. Dotyczy to również problematyki
nowych form promocji, na które są otwarci przedstawiciele Urzędu Miasta, które z pewnością pojawią się jako
odpowiedź na nowe regulacje.
W uchwale powinna zostać określona forma kontroli i
egzekwowania jej zapisów. Jakie będą przewidziane
sankcje za niedostosowanie się do zapisów Uchwały po
3 latach od daty wejścia jej w życie? Kto będzie odpowiadał za egzekwowanie zapisów, jaka jednostka będzie
miała tego typu kompetencje?

201 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Postulat, aby usuwać te reklamy i szyldy, które nie spełniają warunków opisanych w uchwale krajobrazowej.

202 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Opłaty, które są przewidziane za niedostosowanie się do
zapisów Uchwały są za małe. Istnieje obawa, że kary
pieniężne nie będą na tyle dotkliwe, aby podmiot gospodarczy zmienił swój szyld czy reklamę. Potrzebne jest
stworzenie innego, bardziej restrykcyjnego oraz przejrzystego dla przedsiębiorców narzędzia, które pozwalałoby
na skuteczne i szybkie egzekwowanie zapisów Uchwały.
W umowach podpisywanych przez Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami powinien znaleźć się stosowany zapis mówiący o konieczności dostosowania się
najemców lokali do zapisów Uchwały krajobrazowej.

203 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Uwaga nieProjekt Uchwały opierają się m.in. na założeniach zgodnych z uwagą, a zauwzględniona proponowane zapisy zmierzają do wyeliminowania opisywanego zjawiska.

Uwaga nieZakres kompetencyjny zapisów Uchwały wykracza poza jej delegację ustauwzględniona wową i określona jest w art. 37d Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Uchwała nie posiada delegacji ustawowej do uszczegółowiania definicji reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego i szyldu,
zawartych odpowiednio w art. 2 pkt. 16a, 16b, 16c i 16d Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak jest dotąd szerszego orzecznictwa
w tej sprawie.

Uwaga nieKwestia egzekucji zapisów Uchwały wykracza poza jej delegację ustawową i
uwzględniona określona jest w art. 37d Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zadaniem Uchwały nie jest również przesądzanie kwestii
proceduralnych związanych z egzekucją zapisów Uchwały przez urząd gminy
bądź jego jednostki organizacyjne, co powinno się odbywać na poziomie
zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy względnie bezpośrednich decyzji
zarządczych.
Uwaga nieNie jest jasne, czy uwaga dotyczy obecnego stanu prawnego czy też stanu po
uwzględniona wejściu w życie Uchwały. W tym drugim przypadku nośniki reklamowe niezgodne z regulacjami Uchwały podlegać będą sankcjom finansowym, sprecyzowanym w art. 37d Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwaga nieEgzekucja regulacji Uchwały sprecyzowana jest w art. 37d Ustawy o planouwzględniona waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, brak jest zatem delegacji ustawowej do wprowadzania odmiennych rozwiązań w Uchwale. W związku z powyższym należy uznać, że uwaga skierowana jest do niewłaściwego organu.

Uwaga nieUwagę należy uznać za trafną pod względem merytorycznym, nie dotyczy
uwzględniona ona jednak treści analizowanego projektu Uchwały.
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204 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Kwestia szyldów firm, które już zbankrutowały albo zmieniły swoją siedzibę i pozostawiły po sobie szyld. Kto się
będzie takimi kwestiami zajmował? Kto zapłaci za ich
usunięcie?

205 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Okres przejściowy wynoszący 3 lata jest za długi. Można Uwaga skierowana do
by wprowadzić krótszy okres przejściowy przynajmniej
dalszej analizy
dla szyldów, zwłaszcza tych mniejszych, niewymagających skomplikowanych prac montażowych.

206 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Uchwała krajobrazowa nie porusza zbytnio kwestii estetyki. Istotne jest to, aby nadać szyldom ich najważniejszą
rolę, czy to, że mają one pełnić funkcję informacyjną. W
chwili obecnej pojawia się dużo różnych form, kolorów,
co niekorzystanie wpływa na estetykę. Konieczne jest
ujednolicenie kolorystyki szyldów i reklam.

207 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Mógłby być w uchwale zapis nakazujący zrobienie szyldów w obrębie jednego budynku w tym samym stylu.
Pomogłoby to w uporządkowaniu przestrzeni i byłoby
bardziej estetyczne.

208 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20
209 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20
210 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Przedsiębiorcy powinni również otrzymać wsparcie ze
strony plastyków i specjalistów, którzy pomogliby zarówno w samym projekcie jak i doborze odpowiedniego
stylistycznie szyldu.
Rzemieślnicy powinni zostać potraktowani wyjątkowo,
jako osoby tworzące element naszej kultury, dla nich
powinny być preferencyjne stawki opłat za szyld.

211 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Uwaga nieWskazane zagadnienie wychodzi poza delegację ustawową Uchwały i zostało
uwzględniona uregulowane w art. 37d ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Niezależnie od tego możliwe jest regulowanie tego zagadnienia m.in. na mocy umowy cywilnoprawnej między właścicielem szyldu a właścicielem nieruchomości, np. poprzez zabezpieczenie odpowiedniej kaucji.
W odniesieniu do długości okresu wyznaczonego na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami do
regulacji określonych w uchwale napłynęły w trakcie procesu konsultacji
szczególnie liczne i wzajemnie sprzeczne uwagi. Omawiany zapis zostanie
ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Uwaga nieNależy wskazać, że regulacja kolorystyki szyldów wydaje się być – poza
uwzględniona terenami pozostającymi pod ochroną konserwatorską – trudną do
uregulowania i uzasadnienia potrzebami ładu przestrzennego ingerencją w
zakres działalności podmiotów gospodarczych, która nieraz wiąże się ze
stosowaniem barw ściśle określonych przez identyfikację wizualną danej
marki. Znacznie większy wpływ na ład przestrzenny wydaje się mieć ścisłe
określenie wielkości i lokalizacji szyldów, dokładnie opracowane w projekcie
Uchwały.
Uwaga nieBrak jest możliwości wprowadzenia wskazanego zapisu do projektu Uchwały
uwzględniona w sposób zgodny z regułami prawidłowej techniki prawodawczej z uwagi na
niemożność jego jednoznacznej interpretacji.
Uwaga nieProponowany zapis wykracza poza delegację ustawową analizowanej
uwzględniona Uchwały.
Uwaga nieWskazane zagadnienie wykracza poza delegację ustawową analizowanej
uwzględniona Uchwały. Zgodnie z art. 17a ust. 5 pkt 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty reklamowej nie pobiera się od szyldów, o ile są one zgodne z
zapisami Uchwały.
Uwaga nieWskazane zagadnienie wykracza poza delegację ustawową analizowanej
uwzględniona Uchwały.

Kwestia rozwoju miejskich nośników reklamowych – czy
Warszawa przewiduje rozwój swojej sieci? Mogłaby
część swoich nośników odpłatnie wynajmować przedsiębiorcom na reklamę ich działalności, co przynosiłoby
Miastu dodatkowe środki oraz poczucie kontroli nad
tematem reklamy w przestrzeni publicznej.
Szyldy w formie muralu – w uchwale powinny znaleźć się
bardziej szczegółowe regulacje dotyczące tego typu
szyldu. Określające jaką ewentualnie paletę barw można
wykorzystywać oraz jakie elementy nie powinny się
znaleźć na elewacji budynku pod postacią takiego muralu. W obecnym kształcie Uchwała dopuszcza dowolność
w tej kwestii, co może prowadzić do samowoli, która z

Uwaga nieRegulacja treści komunikatu reklamowego wykracza poza delegację ustawouwzględniona wą analizowanej Uchwały.
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kolei przyczyni się do eksponowania niepożądanych
elementów graficznych.
212 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Kwestia istniejących ogrodzeń, które czasem dotykają
również przestrzeń publiczną i utrudniają mieszkańcom
życie, jak regulacje odnoszą się do istniejących płotów i
innych elementów wydzielających przestrzeń.

Uwaga nieKwestie te regulowane są przez § 17 i 18 projektu Uchwały. Dostosowanie
uwzględniona istniejących ogrodzeń do zapisów Uchwały wiązałoby się z likwidacją wielu
tego typu instalacji. Taka dyspozycja spowodowałaby istotny wzrost kosztów
społecznych Uchwały i mogłaby w praktyce oddalić perspektywę realizacji jej
zapisów. Problem poddany zostanie jednak ponownej analizie, szczególnie w
kontekście ograniczenia obowiązku dostosowania do uchybień materiałowych
i w dłuższej perspektywie czasowej.
Uwaga nieUwaga nie dotyczy projektu Uchwały. Na potrzeby konsultacji społecznych
uwzględniona przygotowany został uproszczony przewodnik po projekcie Uchwały, stanowiący istotne wsparcie merytoryczne procesu. Jednocześnie prowadzone są
prace nad przewodnikiem po dobrych praktykach w lokalizowaniu szyldów,
który obrazowo wyjaśniać będzie w nieunikniony sposób skomplikowane
regulacje dotyczące sytuowania szyldów, a także wykraczające poza wiążące
zapisy Uchwały sugestie właściwych rozwiązań projektowych, materiałowych i
kompozycyjnych. Z uwagi na niemożność przewidzenia ostatecznej formy
Uchwały, zamknięcie tych prac możliwe będzie dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego dokumentu.

Przedsiębiorcy powinni otrzymać wsparcie w zakresie
wprowadzania nowych szyldów. Należy pokazać im
dobre przykłady, doradzać jak najkorzystniej dobrać
szyld zarówno do danej działalności, jak i nieruchomości.
Dużą uwagę kierujemy na promocję Uchwały po jej
przyjęciu, na przewodnik dla przedsiębiorców, działania
mające na celu upowszechnienie jej, mające wydźwięk
pozytywny, a nie skupiające się jedynie na sankcjach i
karach. Kampania promocyjna może istotnie pomóc w
zachęceniu podmiotów gospodarczych do zmiany szyldów poprzez zmianę ich podejścia do przestrzeni publicznej, której obraz współtworzą jako przedsiębiorcy.
214 14.07.20 Stowarzyszenie Uchwała jest pisana bardzo hermetycznym, skompliko17
Otwarty Ursynów wanym i niezrozumiałym językiem, zawiera wiele pojęć
godz.
fachowych zarówno prawnych, jak i z dziedziny architek14:08
tury, co będzie uniemożliwiało zastosowanie je przez
osoby, które nie mają wykształcenia i praktyki prawnej w
dziedzinie nieruchomości. Powinno to zostać zmienione,
bo stosować Uchwałę będą przede wszystkim właściciele
i zarządcy posesji, od których nie można wymagać, żeby
w kwestii każdego szyldu czy reklamy zasięgali opinii
prawnika, czy jest on zgodny z nowymi przepisami, czy
nie i czy w związku z tym trzeba go usunąć lub dostosować do jej postanowień i jak to zrobić. Postulujemy generalne uproszczenie języka Uchwały!
215 14.07.20 Stowarzyszenie Uchwała nie zawiera definicji ogólnych reklamy, tablicy
17
Otwarty Ursynów reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu i obiektu
godz.
małej architektury, co utrudnia jej zrozumienie laikom.
14:08
Wiemy, że definicje te są zawarte w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawie Prawo budowlane,
ale w uchwale też należałoby je powtórzyć po to, żeby
ułatwić korzystanie z niej i jej stosowanie niespecjalistom.
216 14.07.20 Stowarzyszenie § 8 i § 14 projektu Uchwały wprowadzają obowiązek
17
Otwarty Ursynów dostosowania istniejących obecnie szyldów, tablic i
godz.
urządzeń reklamowych do wymogów Uchwały w terminie
213 14.07.20 M. S.
17
godz.
13:20

Uwaga nieUwaga jest zrozumiała, należy jednak podkreślić, że nadrzędnym obowiązuwzględniona kiem prawodawcy jest zgodność tekstu Uchwały z regułami prawidłowej
techniki prawodawczej, a w szczególności z koniecznością jednoznacznego
zdefiniowania używanych pojęć i zakresu formułowanych regulacji. Uniemożliwia to w istotnym stopniu stosowanie w tekście Uchwały języka powszedniego. Należy jednocześnie zaznaczyć, że prowadzone są prace nad przewodnikiem po dobrych praktykach w lokalizowaniu szyldów, który obrazowo wyjaśniać będzie w nieunikniony sposób skomplikowane regulacje dotyczące
sytuowania szyldów, a także wykraczające poza wiążące zapisy Uchwały
sugestie właściwych rozwiązań projektowych, materiałowych i kompozycyjnych. Z uwagi na niemożność przewidzenia ostatecznej formy Uchwały,
zamknięcie tych prac możliwe będzie dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego dokumentu.
Uwaga nieUstawowe definicje pojęć nie mogą podlegać ponownemu zdefiniowaniu w
uwzględniona akcie normatywnym niższego rzędu, jakim jest Uchwała rady gminy, zgodnie
z § 149 Załącznika do rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej.

Uwaga nieUchwała nie posiada delegacji ustawowych do formułowania nakazów rozuwzględniona biórki bądź wydawania pozwoleń na budowę poszczególnych konstrukcji, ale
do określania możliwości funkcjonowania na terenie gminy obiektów pełnią-
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dwóch lat w przypadku reklam, a trzech lat w przypadku
szyldów. Jednak z obu tych przepisów ani z innych
przepisów projektu Uchwały nie wynika, jak ten obowiązek „dostosowania” należy wykonać. Naszym zdaniem
powinno być to bezwzględnie uzupełnione, bo bez tego
adresaci Uchwały nie będą wiedzieli jak mają się zachować, szczególnie w przypadku obiektów większych, na
które być może potrzebne byłyby zamienne pozwolenia
na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę. Nie jest też
jasne, czy przepis § 14 oznacza „abolicję” dla tablic i
urządzeń reklamowych, które zbudowane zostały nielegalnie, ale pasują do nowych wymogów Uchwały? Wymaga to doprecyzowania.
217 14.07.20 Stowarzyszenie § 4 pkt 3 ograniczający do 10 sztuk maksymalną liczbę
Uwaga nie17
Otwarty Ursynów szyldów na jednej „nieruchomości” ustawionych przez
uwzględniona
godz.
jeden podmiot jest niejasny, bo nie wiadomo czy odnosi
14:08
się do nieruchomości w sensie wieczystoksięgowym
(która może się składać z większej ilości działek ewidencyjnych), czy też jednej działki ewidencyjnej. Przez to nie
wiadomo, jak stosować ten przepis w przyszłości. Nie
wynika z niego też, czy chodzi tu o szyld tego samego
podmiotu w rozumieniu szyldu reklamującego jeden
działający tam podmiot gospodarczy, czy też chodzi tu
też o taki przypadek, kiedy np. 10 różnych szyldów zostanie na jednej nieruchomości umieszczone przez
jednego wykonawcę szyldów lub przez jednego właściciela nieruchomości dla swoich najemców. Przepis ten
wymaga doprecyzowania, bo może wywoływać w przyszłości
poważne spory, jak go stosować.
218 14.07.20 Stowarzyszenie § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 10 ust. Uwaga skierowana do
17
Otwarty Ursynów 1 pkt 1, § 11 ust. 1 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1 i następne
dalszej analizy
godz.
zawierają w naszej opinii niedopuszczalną konstrukcję
14:08
przepisu, zawierającą kilka kolejnych zaprzeczeń (wyjątków od wyjątków) i odesłań do innych przepisów Uchwały, co czyni ją w tych punktach całkowicie nieczytelną, tj.
nie można nawet przy bardzo uważnej lekturze z całą
pewnością powiedzieć, czy dany typ urządzenia szyldowego czy reklamowego jest akurat zabroniony czy zakazany. Szczególnie niezręczna jest wielokrotnie używa w
ww. punktach projektu konstrukcja: „Określa się następujące zasady i warunki sytuowania (….) z zastrzeżeniem
zapisów § (…)” po czym następuje wyliczenie lokalizacji
zabronionych w podpunktach „zabrania się sytuowania
(…) innych i w innych lokalizacjach niż poniżej wymienione”, przy czym w wielu podpunktach są od tej reguły
14:08
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cych funkcję reklamy pod sankcją kar administracyjnych.
Ewentualna zgodność istniejącej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z regulacjami analizowanej Uchwały nie będzie miała wpływu na zgodność procedury jej wzniesienia z regulacjami Prawa budowlanego.

Wskazany zapis wykonuje dyspozycję art. 37a, ust. 2 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Uwaga jest więc kierowana do niewłaściwego organu. Analizowany projekt Uchwały opiera się na założeniu, że nieruchomość może składać się z większej ilości działek ewidencyjnych, zaś liczba
szyldów liczona jest w stosunku do podmiotu, o którego funkcjonowaniu
informują.

Redakcja wskazanych zapisów zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie
prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

znowu wyjątki wprowadzane konektorami „o ile nie …”
lub konstrukcja „Zabrania się sytuowania (…) nie spełniających poniżej wymienionych warunków z wyjątkiem (…)
i z zastrzeżeniem (…)” zaś w kolejnych podpunktach
zdarzają się dodatkowo wyjątki od reguły. Od takiej
techniki legislacyjnej nawet prawnikowi głowa puchnie.
Postulujemy uproszczenie tych sformułowań tak, żeby
dla każdego czytelnika Uchwały w przyszłości dany
nakaz lub zakaz był jasny po pierwszym przeczytaniu
danego przepisu.
219 14.07.20 Stowarzyszenie § 9 ust. 1 pkt 5 a) w związku z § 3 pkt 13 dopuszcza
Uwaga skierowana do
17
Otwarty Ursynów dowolne tablice i urządzenia reklamowe umieszczone
dalszej analizy
godz.
czasowo na terenie zajętym pod wydarzenie sportowe,
14:08
kulturalne lub społeczne w czasie jego trwania, jednak
tylko wtedy, gdy wydarzenie to odbywa się na gruncie
pozostającym w zarządzie publicznym. Wynika z tego
naszym zdaniem niedopuszczalny zakaz reklamy w
czasie wydarzeń publicznych na gruncie prywatnym. Nie
wiadomo dlaczego takie wydarzenia mają być dyskryminowane. Naszym zdaniem reklama w czasie takich
wydarzeń nie powinna być zakazana, bo w ogóle w
praktyce wyeliminuje takie wydarzenia właśnie ze względu na brak sponsorów, którzy często wspomagają takie
inicjatywy społeczne między innymi po to, aby móc się
zareklamować w czasie ich trwania. To dyskryminuje
działalność organizacji pozarządowych i wprowadza
faktyczny monopol Miasta na prowadzenie wydarzeń
publicznych, godzi w pluralizm i różnorodność, ograniczenie to powinno być zniesione przez wykreślenie z § 3
pkt 13. Sugerujemy, aby katalog wymieniony w § 9 ust. 1
pkt 5 uzupełnić o wyjątek zezwalający czasową promocję
projektów do budżetu partycypacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że po upływie czasu ich ważności powinny one
być usuwane przez inicjatora ich wywieszenia na jego
koszt.
220 14.07.20 Stowarzyszenie § 11 pkt 10 zakazuje całkowicie reklamy wyborczej na
Uwaga nie17
Otwarty Ursynów legalnych tablicach i urządzeniach reklamowych prywatuwzględniona
godz.
nych operatorów i nakazuje ich wyłączne lokalizowanie
14:08
„na specjalnie umieszczanych do tego celu przez jednostkę samorządu gminnego konstrukcjach” – to niedopuszczalne w naszej ocenie naruszenie wolności słowa,
zapis ten powinien być bezwzględnie wykreślony. W
zamian powinny zostać wprowadzone regulacje, które
będą egzekwowały uprzątnięcie reklamy wyborczej.
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Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Wydaje się, że uwaga opiera się na błędnej interpretacji zapisów projektu
Uchwały. Wskazany przepis nie zabrania wykorzystywania jakichkolwiek
zgodnych z zapisami Uchwały nośników reklamowych na potrzeby reklamy
wyborczej, a jedynie dodatkowo dopuszcza sytuowanie przez jednostki samorządu gminnego konstrukcji na plakaty – wyłącznie na potrzeby reklamy
wyborczej.

§ 12 ust. 2 pkt 1 w związku z Załącznik nr 1 – fragment
dotyczący dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dopuszcza
na głównych ulicach przelotowych Ursynowa (z wyjątkiem al. KEN, ul. Gandhi i ul. Belgradzkiej, gdzie dopuszczalne będą jedynie reklamy małe, do 3 m2) tablice i
urządzenia reklamowe aż do 9 m2 powierzchni reklamy,
czyli zgodnie z § pkt 36 i 37 projektu Uchwały krajobrazowej tzw. nośniki średnie, po jednej lub nawet po obu
stronach jezdni. Dotyczy to ulic takich jak ul. Puławska,
Rodowicza-Anody, Rosoła, Stryjeńskich, Wąwozowej,
Roentgena, Doliny Służewieckiej. Ta regulacja w ogóle w
praktyce nie poprawi obecnej sytuacji upstrzenia reklamami Ursynowa, lecz tylko ją w naszej ocenie pogorszy,
ponieważ w Centrum m.st. Warszawy zostaną wprowadzone daleko idące restrykcje w zakresie reklam, przez
to dodatkowo wzrośnie zainteresowanie podmiotów z
branży reklamowej Ursynowem. Może to wprowadzić
prawdziwy chaos reklamowy dla mieszkańców naszej
Dzielnicy. Dlatego postulujemy ograniczenie dopuszczalnego formatu tablic i urządzeń reklamowych na Ursynowie na wszystkich ww. ulicach do maksymalnie 3 m 2.
Postulujemy również całkowity zakaz reklamy na obwodnicy Warszawy – trasie POW, gdzie zgodnie z Zał. 1 do
projektu Uchwały mają być dopuszczalne nawet reklamy
formatu dużego, tj. do 18 m2 . Reklamy przy takiej trasie
szybkiego ruchu narażają bezpośrednio życie i zdrowie
kierowców, dlatego na trasie POW wnosimy o wprowadzenie całkowitego zakazu sytuowania reklam!
222 14.07.20 Stowarzyszenie § 16 ust. 3 projektu Uchwały wprowadza wyjątek od
17
Otwarty Ursynów pięcioletniego okresu dostosowawczego dla obiektów
godz.
małej architektury „niewymienionych w § 15 pkt 3)”, lecz
14:08
przepis ten zawiera katalog otwarty obiektów małej
architektury obejmujący „pozostałe obiekty małej
architektury, w szczególności obiekty kultu religijnego,
architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące
rekreacji codziennej i utrzymaniu czystości”. W praktyce
oznacza to, że nie sposób będzie w przyszłości
precyzyjnie określić, które obiekty małej architektury
będą podlegały obowiązkowi dostosowania, a które nie.
Naraża to adresatów Uchwały na niepewność prawną, co
do tego, co trzeba będzie w przyszłości zmienić i na
niebezpieczeństwo, że zarządcy przestrzeni miejskiej
(przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe i
wspólnoty mieszkaniowe) przez ten niedbale
sformułowany przepis bezwiednie narażą się na kary
administracyjne za niedostosowanie swoich obiektów do
221 14.07.20 Stowarzyszenie
17
Otwarty Ursynów
godz.
14:08

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych podlegać będą ponownej analizie
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały. Należy jednak wskazać,
że zawarte w treści uwagi stwierdzenie o potencjalnym wprowadzaniu przez
projektu Uchwały chaosu reklamowego na Ursynowie jest nieuzasadnione,
bowiem w porównaniu ze stanem obecnym wymusiłby on zasadnicze zmniejszenie wielkości stosowanych powierzchni ekspozycyjnych oraz zredukował
liczbę nośników z uwagi na konieczność zachowania minimalnych odległości
wzajemnych.

Uwaga
uwzględniona

Zapisy § 16 ulegną zmianie w kolejnej wersji dokumentu z uwagi na błędne
wskazanie grupy obiektów małej architektury, które podlegać będą obowiązkowi dostosowania (powinien być to § 15 pkt 1, a nie § 15 pkt 2). Obowiązek
ten dotyczyć winien jedynie elementów wyposażenia powtarzalnego wg definicji zawartej w § 3 pkt 5. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że
projekt Uchwały reguluje parametry obiektów małej architektury jedynie w
przypadku, gdy usytuowane są one w ogólnodostępnej przestrzeni pozostającej w zarządzie publicznym (§ 15 pkt 1 i 2).
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wymogów Uchwały. Dlatego ten przepis w naszej ocenie
powinien być bezwzględnie doprecyzowany.

§ 10 i § 11 powinny zostać uzupełnione o bezwzględne
Uwaga niezakazy otaczania całych budynków i budowli przesłaniauwzględniona
jącymi je reklamami. Zakaz ten również powinien obowiązywać wobec budynków i budowli, które znajdują się
w obszarze co najmniej 2 km od obiektów objętych
ochroną konserwatorską, osi widokowych lub miejsc o
dużych walorach krajobrazowych, ekologicznych lub
związanych z historią i tradycją Polski.
224 14.07.20 Stowarzyszenie W § 13 powinien być rozstrzygnięty również problem
Uwaga skierowana do
17
Otwarty Ursynów usytuowania reklam na przyczepach dołączanych do
dalszej analizy
godz.
samochodów, a na pewno powinien być wprowadzony
14:08
surowy zakaz ustawiania tych form mobilnej reklamy przy
drogach.
223 14.07.20 Stowarzyszenie
17
Otwarty Ursynów
godz.
14:08

Uwaga niejasna. Pojęcie „otaczania całych budynków i budowli” nie jest
jednoznaczne. Nie jest również jasne, czy zakaz ma dotyczyć wszystkich
budynków i budowli, czy tylko tych oddalonych od obiektów chronionych
konserwatorsko maksymalnie 2 km, a także dlaczego wskazana została tak
duża odległość.

Analizowany zapis projektu Uchwały obejmuje wszystkie rodzaje pojazdów, a
więc również przyczepy. Z uwagi na zgłaszane wątpliwości co do zgodności
tego zapisu z delegacją ustawową jego zasadność zostanie jednak ponownie
przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

§ 10 powinien zostać uzupełniony o dodatkowy ustęp 2
zawierający bezwzględny zakaz umieszczanie reklam na
obiektach objętych ochroną konserwatorską, czyli zabytkowych, jak również otaczających ich ogrodzeń.

Uwaga nieProponowany zapis byłby zbyt restrykcyjny. Praktyka konserwatorska często
uwzględniona dopuszcza np. realizację murali reklamowych na ślepych ścianach zabytkowych budynków, z uwagi na brak niekorzystnego wpływu takiego rozwiązania
na kompozycję architektoniczną budynku.

Uchwała nie przewiduje żadnej ochrony szczególnej dla
tradycyjnych w Warszawie urządzeń reklamowych w
formie tzw. neonów na budynkach – takie reklamy powinny być chronione i preferowane (mamy w Warszawie
nawet Muzeum Neonów), dlatego w § 10 powinny być
one dodatkowo dopuszczone przy określeniu ich dopuszczalnych gabarytów i natężenia emitowanego przez
nie światła.
227 14.07.20 Ströer Polska Sp. 3 pkt 9, propozycja zmiany: 9) MSI – należy przez to
17
z o.o.
rozumieć system tablic i znaków informacyjnych, w tym
godz.
nazwy ulic i numerację porządkową nieruchomości,
14:15
obejmujących obszar m.st. Warszawy, zgodnie z Uchwałą XIII/154/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 12.06.2003
r.;
W założeniu MSI, jako Miejski System Informacji, miał
stanowić sieć komunikacyjną umożliwiającą przy pomocy
niewielkich tablic przekazywanie informacji o kluczowych
instytucjach, usługach, obiektach znajdujących się w
pobliżu. Obecna praktyka pokazuje, iż MSI jest wykorzystywane jako medium reklamowe, tj. jako sieć reklam

Uwaga nieNie jest jasne, czy uwaga dotyczy neonów starych, czy też również zaprojekuwzględniona towanych współcześnie. W pierwszym przypadku urządzenia takie jako pochodzące sprzed 1989 r. są wyłączone spod obowiązku dostosowania się do
innych regulacji Uchwały (§ 9 ust. 1 pkt. 4), w tym drugim – korzystają ze
szczególnych dopuszczeń, jakie projekt Uchwały czyni w stosunku do ażurowych nośników reklamowych i tablic reklamowych. Dokument sprzyja zatem
zachowaniu i rozwojowi tego typu instalacji na terenie m.st. Warszawy.

225 14.07.20 Stowarzyszenie
17
Otwarty Ursynów
godz.
14:08
226 14.07.20 Stowarzyszenie
17
Otwarty Ursynów
godz.
14:08

Uwaga nieModuł reklamowy Miejskiego Systemu Informacji jest jego integralną częścią
uwzględniona od początku istnienia systemu, co znalazło swój wyraz w załączniku do
Uchwały Rady Gminy Warszawa-Centrum z 19 września 1996 w sprawie
Miejskiego Systemu Informacji w Gminie Warszawa-Centrum, w którym występuje on w dziale Katalog elementów MSI pod nr. 18 (Punkt reklamy funkcjonalnej). Ideą wprowadzenia takiego rozwiązania było porządkowanie sposobu funkcjonowania reklamy zewnętrznej na terenie miasta i brak jest przesłanek do likwidacji tego systemu.
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kierunkowych, których operatorem jest AMS S.A. W razie
powrotu do pierwotnej funkcji MSI jako medium informacyjnego, uzasadniona jest zmiana 3 pkt 9 i wyłączenie
MSI z zakresu Uchwały zgodnie z 9.1 pkt 3. Przy obecnej
praktyce (MSI jako medium reklamowe) wyłączenie MSI
z zakresu Uchwały jest nieuzasadnione.
228 14.07.20 Ströer Polska Sp. 3 pkt 35 – propozycja zmiany: ustandaryzowanym nośni- Uwaga skierowana do
17
z o.o.
ku reklamowym formatu dużego – należy przez to rozu- dalszej analizy
godz.
mieć jedną lub dwie identyczne tablice reklamowe służą14:15
ce do naklejania plakatów, oświetlone lub nieoświetlone,
lub urządzenie reklamowe w postaci jedno lub dwustronnej gabloty, o płaskiej powierzchni ekspozycyjnej, w
układzie poziomym, oświetlone od wewnątrz lub nieoświetlone, za którą treści reklamowe są eksponowane
na zadrukowanej powierzchni bądź wyświetlaczu, usytuowane tyłem do siebie w odległości nie większej niż 1,00
m i na tej samej wysokości, każda o powierzchni ekspozycyjnej w układzie poziomym, większej niż 9,00 m2, lecz
nie przekraczającej 36,00 m2; wysokość i szerokość całej
tablicy nie mogą przekraczać odpowiednio 3,40 m i 12,40
m, maksymalna wysokość nośnika wraz z konstrukcją
wsporczą i nasypem nie może przekraczać 12,00 m;
1. Zmiana konieczna w celu uwzględnienia formatów
aktualnie istniejących na rynku, tj. nie tylko rynku polskim, ale również europejskim,
2. Uwzględnienie technologii backlight, która jest obecna
na rynku,
3. Otwarcie na nowe technologie wyświetlaczy LCD,
emitujące obraz statyczny i dynamicznie dostosowujące
natężenie oświetlenia do światła naturalnego (brak aktualnie wzorca na rynku polskim).
229 14.07.20 Ströer Polska Sp.
17
z o.o.
godz.
14:15

3 pkt 37 – propozycja zmiany: ustandaryzowanym nośni- Uwaga skierowana do
ku reklamowym formatu średniego – należy przez to
dalszej analizy
rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w
postaci jedno- bądź dwustronnej gabloty, o płaskiej
powierzchni ekspozycyjnej w układzie poziomym, większej niż 3,00 m2, lecz nie przekraczającej 9,00 m2 dla
jednej strony, oświetlonej od wewnątrz bądź nieoświetlonej, za którą treści reklamowe eksponowane są na zadrukowanej powierzchni lub wyświetlaczu; grubość
gabloty nie może przekraczać 0,60 m, jej wysokość i
szerokość nie mogą przekraczać odpowiednio 2,80 m i
3,80 m, maksymalna wysokość nośnika wraz z konstruk-
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Zaproponowane zmiany dotyczące możliwych rozwiązań konstrukcyjnych
ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu dużego zostaną uwzględnione przy pracach nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Dopuszczalne wielkości powierzchni ekspozycyjnych ustandaryzowanych
nośników reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały. Nie ulega jednak wątpliwości, że dwukrotne
podwyższenie limitu powierzchni ekspozycyjnej nie pozostałoby bez negatywnego wpływu na ład przestrzenny; funkcjonowanie wielkoformatowych
nośników reklamowych w stanie obecnym nie może więc stanowić tu argumentu przesądzającego.
Należy podkreślić, że ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny podlegać starannej analizie.
Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego typu
rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie większy dyskomfort wywoływany
u obserwatora i wpływ tego typu instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r.
(Effects of electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention,
Vol. 13, 2013). Uwaga będzie jednak przedmiotem analizy w trakcie prac nad
kolejną wersją dokumentu.

Należy podkreślić, że ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny podlegać starannej analizie.
Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego typu
rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie większy dyskomfort wywoływany
u obserwatora i wpływ tego typu instalacji na zachowania kierowców,
potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad
Drogami i Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010
r. (Effects of electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury
Prevention, Vol. 13, 2013). Uwaga będzie jednak przedmiotem analizy w
trakcie prac nad kolejną wersją dokumentu.

cją wsporczą i nasypem nie może przekraczać 6,00 m;
Otwarcie na nowe technologie wyświetlaczy LCD, emitujące obraz statyczny i dynamicznie dostosowujące
natężenie oświetlenia do światła naturalnego (brak aktualnie wzorca na rynku polskim.
230 14.07.20 Ströer Polska Sp. 3 pkt 41 – propozycja zmiany: wyświetlaczu – należy
17
z o.o.
przez to rozumieć taki typ tablicy reklamowej, który
godz.
eksponuje zmieniające się nie częściej niż co 10 s nieru14:15
chome treści reklamowe bez przerw pomiędzy nimi na
ekranie wykonanym w technologii ciekłokrystalicznej i o
maksymalnej wielkości piksela 5 mm lub na ekranie
wykonanym z diod elektroluminescencyjnych w technologii Surface Mounted Device (SMD) i o maksymalnej
wielkości piksela 5 mm, wyposażonym w urządzenie
automatycznie dostosowujące jasność obrazu do jasności otoczenia.

Uwaga nieZgodnie z art. 42a ust. 1 Ustawy o drogach publicznych, widoczna z jezdni
uwzględniona przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie
drogowym lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, o której mowa w
art. 43 ust. 1, musi spełniać wymagania określone w ust. 2 oraz w przepisach
wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Zapis nie wyklucza
określania przez Uchwałę dodatkowych ograniczeń w tym zakresie.

1. Parametry luminancji określa ustawa o drogach, w
delegowanym rozporządzeniu (w trakcie przygotowania),
2. Uchwała nie może regulować sposobu włączania i
wyłączania oświetlenia. Jest to niezgodne z upoważnieniem ustawowym. Takie regulacje Prezydent Warszawy
może natomiast wprowadzić rozporządzeniem.
231 14.07.20 Ströer Polska Sp. 9.1 pkt 1 – propozycja zmiany: brak.
Uwaga nie17
z o.o.
uwzględniona
godz.
Naruszenie zasady wolności gospodarczej. Ograniczenie
14:15
wolności gospodarczej dopuszczalne jest tylko na drodze
ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Ponadto, tereny gminne nie wymagają regulacji prawem
lokalnym. Gmina jako właściciel może decydować o
nośnikach reklamowych na swoim terenie.
232 14.07.20 Ströer Polska Sp. 9.1 pkt 2 – propozycja zmian: 2) poza ścianami przejść Uwaga skierowana do
17
z o.o.
podziemnych oraz podziemnych obiektów Metra Wardalszej analizy
godz.
szawskiego, stosowanie wyświetlaczy dopuszczone jest
14:15
tylko w przypadku ustandaryzowanych nośników reklamowych.
Niezrozumiałe ograniczenie tylko do formatu małego.
Zgodnie z obecną praktyką istnieją nośniki ML (format
średni), które są na terenie metra (przy wejściu na teren
metra). Nieuzasadnione ograniczenie stosowania wyświetlaczy wyłącznie w wypadku formatu małego.

88

Uchwała opiera się na delegacji art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która jednoznacznie określa, że Uchwała dotyczy
całego obszaru gminy (ust. 5) i stanowi akt prawa miejscowego (ust. 4). Jednocześnie w ust. 3 Ustawa jednoznacznie określa, że Uchwała może ustalić
zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
z wyłączeniem szyldów.
Należy podkreślić, że ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny podlegać starannej analizie.
Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego typu
rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie większy dyskomfort wywoływany
u obserwatora i wpływ tego typu instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r.
(Effects of electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention,
Vol. 13, 2013). Uwaga będzie jednak przedmiotem analizy w trakcie prac nad
kolejną wersją dokumentu.

233 14.07.20 Ströer Polska Sp. 9.1 pkt 3 – propozycja zmian: brak.
17
z o.o.
godz.
MSI jest system informacji. Regulacje dotyczące MSI
14:15
(prawidłowo zdefiniowanego) jest niezgodne z postanowieniami ustawy.

Uwaga nieModuł reklamowy Miejskiego Systemu Informacji jest jego integralną częścią
uwzględniona od początku istnienia systemu, co znalazło swój wyraz w załączniku do
Uchwały Rady Gminy Warszawa-Centrum z 19 września 1996 w sprawie
Miejskiego Systemu Informacji w Gminie Warszawa-Centrum, w którym występuje on w dziale Katalog elementów MSI pod nr. 18 (Punkt reklamy funkcjonalnej). Ideą wprowadzenia takiego rozwiązania było porządkowanie sposobu funkcjonowania reklamy zewnętrznej na terenie miasta i brak jest przesłanek do likwidacji tego systemu.
234 14.07.20 Ströer Polska Sp. 9.1 pkt 5 – propozycja zmian: brak
Wskazane zapisy zostaną poddane ponownej analizie w trakcie prac nad
Uwaga skierowana do
17
z o.o.
kolejną wersją projektu Uchwały. Zapis dotyczący przepisów odrębny jest
dalszej analizy
godz.
1. Wydarzenia powołane w lit. a mają charakter komerjednak jednoznaczny, uznaje się za nie wszystkie
14:15
cyjny. Stosowanie innych zasad dla takich działań ze
obowiązujące w danym czasie inne akty prawne. Akty te mogą ulegać
względu na podmiot, który jest zleceniodawcą (organizazmianie, a ich znajomość jest obowiązkiem inwestora i nie może być
tor wydarzenia sportowego, kulturalnego lub społecznewarunkowana enumeracją w uchwale rady gminy.
go / każdy inny przedsiębiorca) stanowi bezpodstawne i
nieuzasadnione różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej.
2. Uchwała powinna regulować wszystkie nośniki reklamowe znajdujące się w przestrzeni publicznej; wyłączenie przewidziane w lit. b jest nieuzasadnione oraz niezgodne z treścią ustawy.
3. W lit. c brak wskazania przepisów, na które powołuje
się Uchwała. Niejasne i nieprecyzyjne formułowanie
przepisu powoduje niepewność jego adresatów co do ich
praw i obowiązków, a także stwarza nazbyt szerokie
ramy dla organów ten przepis stosujących.
4. Pojęcie „dużych inwestycji infrastrukturalnych” nieprecyzyjne.
235 14.07.20 Ströer Polska Sp.
17
z o.o.
godz.
14:15

10 pkt 1 – propozycja zmian: § 10. Zabrania się sytuUwaga skierowana do
owania na budynkach innych tablic reklamowych i urzą- dalszej analizy
dzeń reklamowych niebędących szyldami, niż poniżej
wymienione, i w innych lokalizacjach, niż poniżej wymienione, z zastrzeżeniem zapisów § 9:
1) na elewacjach bez okien lub z oknami wyłącznie
klatek schodowych,
a) w postaci siatki reklamowej o maksymalnej wysokości
6 m, wyłącznie poza nieruchomościami, obszarami i
wnętrzami urbanistycznymi ujętymi w rejestrze zabytków
bądź gminnej ewidencji zabytków i zlokalizowanymi poza
obszarem centralnym, pod warunkiem usytuowania
powierzchni ekspozycyjnej w sposób równoległy do
elewacji i maksymalnie do niej przybliżony oraz zachowania odstępu co najmniej 0,25 m od krawędzi elewacji,
1. Funkcja reklamowa muralu jest niezgodna z historycz-
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Wskazana propozycja sformułowania przepisu nie jest zgodna z zasadami
ładu przestrzennego, istnieją bowiem liczne elewacje pozbawione okien bądź
wyposażone jedynie w okna klatek schodowych, których ukształtowanie
stanowi świadomą kompozycję architektoniczną. Uległaby ona zaburzeniu w
wypadku sytuowania na niej nośników reklamowych.
Większa preferencja dla nośników reklamowych wykonanych w technice
muralowej w stosunku do tych, wykonanych z siatki z tworzywa sztucznego
wynika w oczywisty sposób z zasad ładu przestrzennego. Siatka stanowi
widocznie odrębny element w przestrzeni, wykonana jest z materiału
powszechnie odbieranego za tani, jej komunikat (nadruk) tworzony w drodze
mechanicznego powielenia i nie posiada charakterystycznego dla murali atutu
pracy rzemieślniczej i mieszczącej się w tradycyjnych środkach wyrazu.
Wymogi kompozycyjne elewacji są odmienne od wymogów kompozycyjnych
przestrzeni otwartych. Na korzyść ładu przestrzennego przemawia całkowite
zakomponowanie danej elewacji, a nie fragmentaryzacja jej na

nym znaczeniem tego medium, które w Warszawie co do
zasady ma funkcję dzieła sztuki lub (historycznie, w
okresie PRL) nośnika informacji, tj. przedstawienia
przedsiębiorstw państwowych, które jako monopoliści nie
potrzebowały reklamy.
2. Niezrozumiałe przyjęcie, iż preferowanym przez
Uchwałodawcę nośnikiem wielkoformatowym jest mural
zamiast siatki, którą znacznie łatwiej jest zdemontować i
tym samym przywrócić ład w przestrzeni publicznej.
3. Należy zrównać zasady dotyczące nośników ustandaryzowanych z zasadami dla siatek, np. jeżeli mural jest
reklamowy to powinna być określona powierzchnia części reklamowej muralu, podobnie jak określone są parametry innych tablic i urządzeń reklamowych.
4. Wskazany w uchwale techniczny charakter elewacji
jest niejednoznaczny i bardzo subiektywny.

nieuzasadnione funkcjonalnie i kompozycyjnie prostokątne powierzchnie.
Z uwagi na szereg przedstawionych wątpliwości odnośnie pojęcia „elewacji
posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazane zapisy zostaną
ponownie przeanalizowane.

236 14.07.20 Ströer Polska Sp. 10 pkt 2 – propozycja zmian: brak
17
z o.o.
godz.
1. Nieuzasadnione preferowanie reklamodawców, którzy
14:15
korzystają z ażurowych liter zamiast ustandaryzowanych
nośników reklamowych systemowych.
2. Brak określenia maksymalnej powierzchni logo
237 14.07.20 Ströer Polska Sp.
17
z o.o.
godz.
14:15

Uwaga niePreferencja dla ażurowych nośników reklamowych jest uzasadniona
uwzględniona uwarunkowaniami ładu przestrzennego z uwagi na zdecydowanie słabsze
oddziaływanie takiej instalacji na otoczenie urbanistyczne. Wystarczającym
parametrem określającym gabaryt ażurowego nośnika reklamowego jest jego
wysokość i stopień ażurowości – maksymalną szerokość wyznacza szerokość
elewacji.

11 pkt 1 – propozycja zmian: 1) na wiatach przystanko- Uwaga skierowana do
wych miejskiej komunikacji publicznej – do trzech jedno- dalszej analizy
stronnych ustandaryzowanych nośników reklamowych
formatu małego.
1. Nieuzasadnione uprzywilejowanie operatora wiat
przystankowych, w stosunku do którego nie stosują się
powołane w par 12 zasady dotyczące minimalnych odległości między CLP
2. Dopuszczenie nieznanego na świecie rozwiązania,
zakładającego istnienie 6 powierzchni reklamowych na
jednej wiacie. Zgromadzenie tylu nośników reklamowych
obok siebie prowadzi do tzw. „clutteru” i jest sprzeczne z
ideą ustawy krajobrazowej, która miała być narzędziem
do wprowadzenia ładu w przestrzeni publicznej

Brak uzasadnienia, dla którego na wiatach przystankowych miałyby funkcjonować – nietypowo – wyłącznie jednostronne ustandaryzowane nośniki reklamowe, skoro wiaty dostępne są z przestrzeni publicznej z obu stron. Nieuzasadnione jest również powołanie się na § 12, który dotyczy wolnostojących nośników reklamowych.
Liczba dopuszczonych nośników na wiatach przystankowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
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238 14.07.20 Ströer Polska Sp.
17
z o.o.
godz.
14:15

11 pkt 4 – propozycja zmian: 4) na wolnostojących latar- Uwaga skierowana do
niach:
dalszej analizy
a) w postaci tablic reklamowych o maksymalnej powierzchni 0,7 m2 – wyłącznie na potrzeby umieszczania
treści promujących kandydatów wyborczych bądź listy
wyborcze, pod warunkiem usunięcia tablic w terminie 14
dni od zakończenia kampanii wyborczej; pod warunkiem
zachowania odległości określonych w par 12 pkt 3 podpunkt 2

Uwaga niejasna – propozycja zmiany wyraźnie dotyczy treści § 11 pkt 4b),
jednak uzasadnienie uwag odnosi się do § 11 pkt 4a). Treść tego zapisu
zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

1. Wydarzenia powołane w lit. a mają charakter komercyjny. Stosowanie innych zasad dla takich działań ze
względu na podmiot, który jest zleceniodawcą (organizator wydarzenia sportowego, kulturalnego lub społecznego / każdy inny przedsiębiorca) stanowi bezpodstawne i
nieuzasadnione różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej.
2. Pojęcie „ważnego” wydarzenia czy rocznicy nie zostało sprecyzowane. W jaki sposób takie „ważne” wydarzenie będzie mogło być odróżnione od pozostałych wydarzeń, które nie będą objęte przywilejami wskazanymi w
tym przepisie?
239 14.07.20 Ströer Polska Sp. 11 pkt 6 - propozycja zmian: brak.
17
z o.o.
godz.
Regulacja skrajnie nieprecyzyjna. Brak określenia wy14:15
miarów naklejki.

Uwaga nieZ uwagi na ograniczoną wielkość dostępnej powierzchni ekspozycyjnej termiuwzględniona nala brak jest konieczności ograniczania maksymalnej wielkości naklejki.

240 14.07.20 Ströer Polska Sp. 11 pkt 7 – propozycja zmian: 7) na wejściach do podUwaga skierowana do
17
z o.o.
ziemnych obiektów Metra Warszawskiego – w postaci
dalszej analizy
godz.
ustandaryzowanych nośników formatu małego.
14:15
Zachowanie tych odległości będzie równoznaczne z
wyłączeniem części nośników, tj. na stacjach w których
odległość między poszczególnymi wejściami jest mniejsza niż 30 m. Kryterium 30 m niezrozumiałe i nieuzasadnione.
241 14.07.20 Ströer Polska Sp. 11 pkt 10 – propozycja zmian: brak
17
z o.o.
godz.
1. Celem ustawy krajobrazowej jest wprowadzenie ładu
14:15
w przestrzeni publicznej. Wprowadzenie możliwości
posługiwania się tymczasowymi nośnikami, które siłą
rzeczy będą skonstruowane przy wykorzystaniu materiałów niższej jakości niż nośniki systemowe, jest sprzeczne
z celem ustawy krajobrazowej.

Sytuowanie nośników reklamowych na obiektach wejścia do metra nie może
powodować nadmiaru elementów tego typu w przestrzeni. Zapis zostanie
jednak ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.

Uwaga nieWybory nie stanowią działalności gospodarczej i odgrywają kluczową rolę w
uwzględniona funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, na co wskazuje poświęcenie temu
procesowi m.in. art. 62, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 127, 128, 129 i 169 Konstytucji RP oraz ustawy Kodeks wyborczy. Wynika z tego szczególna pozycja
prawna komunikacji wyborczej oraz rola władz publicznych w zapewnieniu jej
właściwego funkcjonowania. Postulat ujednolicenia procedury sytuowania
nośników reklamy wyborczej i nośników pozostałych typów reklamy należy
uznać za nieuzasadniony.
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2. Umożliwienia kandydatom prezentowania się w przestrzeni publicznej jest usługą komercyjną. Wprowadzenie
dwóch standardów w zależności, od tego kto jest właścicielem nośnika (jednostka samorządu, która może dowolnie umieszczać nośniki / pozostali operatorzy, którzy
nie mają takiej możliwości) stanowi bezpodstawne i
nieuzasadnione różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej.
242 14.07.20 Ströer Polska Sp.
17
z o.o.
godz.
14:15

12 pkt 1.1 – propozycja zmian: § 12. 1. Zabrania się
sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami w miejscach
nie spełniających poniżej wymienionych warunków, za
wyjątkiem słupów ogłoszeniowo-reklamowych i z zastrzeżeniem zapisów § 9:
1) w pasach drogowych lub w odległości do 20 m od
granicy pasa drogowego na przyległych do niego działkach ewidencyjnych,

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Sytuowanie nośników reklamowych prowadzi często do zaburzenia ładu
przestrzennego na nieruchomościach już zabudowanych oraz do
rozszerzenia ich faktycznej funkcji o nieuwzględnione wcześniej w ustaleniach
planistycznych funkcje usługowe. Zapis zostanie ponownie przeanalizowany
w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zapis określa, że na terenach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków
dopuszczalne jest sytuowanie wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych niebędących szyldami jedynie w formie słupów ogłoszenioworeklamowych. Sposób sformułowania ustępu zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

1. Praktycznie brak jest na terenie aglomeracji warszawskiej nieruchomości spełniających te wymogi.
2. Niezrozumiała różnicowanie sytuacji prawnej właścicieli nieruchomości: tj. podmiot będący właścicielem
nieruchomości niezabudowanej jest automatycznie w
uprzywilejowanej pozycji w stosunku do właściciela
nieruchomości zabudowanej, bez uwzględnienia czy i w
jakim zakresie zabudowania znajdujące się na nieruchomości wpływają na ład przestrzenny (przy bardzo
dużych nieruchomościach, zabudowanych w ograniczony
sposób ten wpływ może być znikomy).
3. Zróżnicowanie pozycji właścicieli nieruchomości prowadzi do ograniczenia możliwości korzystania z wolności
gospodarczej i tym samym stanowi nadmierną w stosunku do chronionej wartości ingerencję w sferę praw i
wolności jednostki.
243 14.07.20 Ströer Polska Sp. 12 pkt 1.2 – propozycja zmian: brak
17
z o.o.
godz.
Postanowienie wymaga wyjaśnienia.
14:15
244 14.07.20 Ströer Polska Sp. 12 pkt 2 – propozycja zmian: brak
17
z o.o.
godz.
Ad 1) Brak logiki w wytypowanych ciągach komunikacyj14:15
nych. Wskazano przypadkowe lokalizacje, nie wykorzy-

Uwaga nieTeza o przypadkowości wskazanych ciągów komunikacyjnych jest
uwzględniona nieuzasadniona i nie została poparta żadną argumentacją. Ww. przesądzenia
dokonane zostały na podstawie analizy kategorii dróg, przekroju i kontekstu
urbanistycznego poszczególnych ciągów, po odjęciu obszarów ochrony
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stując informacji znanych jednostkom miejskim.
Ad. 3) Niezrozumiałe jest wyłączenie tego nośnika z
Uchwały reklamowej (MSI w obecnym kształcie ma
charakter reklamowy).
Ad 4) Tego typu nośniki mają charakter komercyjny.
Odmienne traktowanie „publicznych instytucji kultury”
oraz pozostałych właścicieli stanowi bezpodstawne i
nieuzasadnione różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej.

245 14.07.20 Ströer Polska Sp.
17
z o.o.
godz.
14:15

konserwatorskiej i przyrodniczej.
Moduł reklamowy Miejskiego Systemu Informacji jest jego integralną częścią
od początku istnienia systemu, co znalazło swój wyraz w załączniku do
Uchwały Rady Gminy Warszawa-Centrum z 19 września 1996 w sprawie
Miejskiego Systemu Informacji w Gminie Warszawa-Centrum, w którym
występuje on w dziale Katalog elementów MSI pod nr. 18 (Punkt reklamy
funkcjonalnej). Ideą wprowadzenia takiego rozwiązania było porządkowanie
sposobu funkcjonowania reklamy zewnętrznej na terenie miasta i brak jest
przesłanek do likwidacji tego systemu.

12 pkt 3.1 – propozycja zmian: 1) wokół wolnostojących Uwaga skierowana do
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyznacza
dalszej analizy
się następujące strefy zakazu funkcjonowania innych
wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
a) od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
małego oraz słupa ogłoszeniowo reklamowego – o promieniu 50 m po tej samej stronie jezdni lub
b) od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
średniego – o promieniu 80 m po tej samej stronie jezdni
w stosunku do innych ustandaryzowanych nośników
reklamowych
c) od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego – o promieniu 100 m, w stosunku do innych
ustandaryzowanych nośników reklamowych

1. Wskazane odległości są nierealistyczne. W połączeniu
z pozostałymi postanowieniami uniemożliwiają postawienie jakiegokolwiek nośnika.
246 14.07.20 Ströer Polska Sp. 12 pkt 3.2 – propozycja zmian: 2) wolnostojące tablice
Uwaga skierowana do
17
z o.o.
reklamowe i urządzenia reklamowe nie mogą znajdować dalszej analizy
godz.
się od innych elementów przestrzeni w odległości mniej14:15
szej niż:
a) od krawędzi jezdni:
- dla słupa ogłoszeniowo-reklamowego: 3 m,
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Publiczne instytucje kultury nie posiadają charakteru komercyjnego, a
podstawą ich działalności jest Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wskazuje m.in., iż
„państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na
wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i
inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami” (art. 1 ust. 2). Uzasadnione
jest zatem tworzenie specjalnych rozwiązań dla tego typu instytucji, a
konkretnie w przepisie, którego usunięcie postuluje się w uwadze –
sytuowanie przez instytucje kultury gablot informacyjnych w odległości 10 m
od wejścia.
Dopuszczalne odległości wzajemne ustandaryzowanych nośników reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad kolejną wersją
projektu Uchwały. Nie ulega jednak wątpliwości, że np. proponowane w uwadze sytuowanie ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu dużego,
tj. o wysokości 12 m i powierzchni ekspozycyjnej 18 m 2, co 100 m zdominowałoby krajobraz miasta w sposób niezgodny z zasadami ładu przestrzennego.

Dopuszczalne odległości ustandaryzowanych nośników reklamowych od
innych obiektów w przestrzeni zostaną ponownie przeanalizowane podczas
prac nad kolejną wersją projektu Uchwały. Nie ulega jednak wątpliwości, że
np. proponowane w uwadze sytuowanie ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu dużego, tj. o wysokości 12 m i powierzchni ekspozycyjnej 18
m2, w tak bliskiej odległości od budynków czy krawędzi jezdni zdominowałoby

- dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego: 3 m,
- dla pozostałych typów: 3 m,
b) od znaków drogowych:
- dla słupa ogłoszeniowo-reklamowego: 3 m,
- dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego: 3 m,
- dla pozostałych typów: 3 m,
c) od budynków:
- dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
średniego: 4 m,
- dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego: 4 m,
- dla pozostałych typów: 2 m,
d) od obszaru skrzyżowania jednopoziomowego, ograniczonego liniami zatrzymania się:
- dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
średniego: 10 m,
- dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego: 10 m,
e) od wiat przystankowych: 10 m,
f) od pomników i miejsc pamięci:
- dla słupa ogłoszeniowo-reklamowego i ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu małego: 30 m,
- dla pozostałych typów: 50 m;

krajobraz miasta w sposób niezgodny z zasadami ładu przestrzennego. Uwaga nie zawiera argumentów wspierających postawioną tezę, że takie rozwiązanie praktykowane jest „w miastach Europy o uporządkowanych systemach
reklamowych”.

W miastach Europy, o uporządkowanych systemach
reklamowych, nośniki reklamowe usytuowane są bezpośrednio przy krawędzi jezdni, a ich format związany jest
bezpośrednio z dozwoloną prędkością.
247 14.07.20 Ströer Polska Sp. 12 pkt 3.3, 3.4 – propozycja zmian: brak
Uwaga
17
z o.o.
uwzględniona
godz.
14:15
248 14.07.20 Ströer Polska Sp.
17
z o.o.
godz.
14:15

12 pkt. 3.3, 3.4 1. Pojęcie „identyczna forma” jest nieprecyzyjne
2. Regulacje, zgodnie z upoważnieniem ustawowym nie
mogą dotyczyć wyglądu tablic reklamowych.

249 14.07.20 Ströer Polska Sp. 12 pkt 3.5 – propozycja zmian: brak
17
z o.o.
godz.
1. Sformułowanie niejasne i nieprecyzyjne. Plany nasa14:15
dzeń nie są znane.

Uwaga
uwzględniona
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Przepis zostanie przeformułowany podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.

Uwaga nieZgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
uwzględniona przestrzennym, rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Tym samym jest uprawniona do regulowania formy
zewnętrznej tych obiektów.
Przepis zostanie przeformułowany podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.

250 14.07.20 Ströer Polska Sp. 12 pkt 3.7 – propozycja zmian: brak
17
z o.o.
godz.
Zapis przekracza upoważnienie ustawowe, które jest
14:15
precyzyjnie wskazane w art.37a ust.1 upzp i nie obejmuje kwestii wyglądu (w tym kolorystyki).

Uwaga nieZgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
uwzględniona przestrzennym, rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Tym samym jest uprawniona do przesądzania o
kolorystyce tych obiektów – bądź określonej rodzajem farby, a zatem materiału budowlanego, którym są pokryte, bądź stanowiącej istotny parametr materiału budowlanego o charakterze konstrukcyjnym (betonu, tworzywa sztucznego itp.).
251 14.07.20 Ströer Polska Sp. 13 – propozycja zmian: brak
Zgodnie z orzecznictwem (np. wyrok WSA w Białymstoku z 27 stycznia 2011
Uwaga skierowana do
17
z o.o.
r., sygn. II SA/Bk 563/10), długoterminowo pozostawione w przestrzeni pojazdalszej analizy
godz.
Niezgodne z ustawą. Rada Gminy nie posiada upoważdy, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, traktować należy jako obiekty
14:15
nienia ustawowego do regulacji kwestii reklamy, która nie
budowlane.
jest usytuowana w jakimś konkretnym miejscu.
Niemniej, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji wątpliwościami
dotyczącymi przepisu, zostanie on ponownie przeanalizowany w ramach prac
nad kolejną wersją projektu Uchwały.
252 14.07.20 Ströer Polska Sp. 14 – propozycja zmian: § 14. Nakazuje się dostosowanie Uwaga skierowana do
Możliwość sformułowania przepisów regulujących tryb postępowania w pro17
z o.o.
istniejących w dniu wejścia Uchwały w życie tablic rekla- dalszej analizy
cesie dostosowywania będzie podlegać analizie w trakcie prac nad kolejną
godz.
mowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami
wersją projektu Uchwały.
do jej zapisów w terminie do 5 lat od dnia wejścia
14:15
Uchwały w życie.
Zapisy projektu Uchwały zawierają szerokie dopuszczenia ustandaryzowanych nośników reklamowych formatu małego, w tym wolnostojących tablic
1. Nie wskazano, na czym ma polegać dostosowanie.
reklamowych formatu CLP (nieumieszczonych na wiatach przystankowych) i
2. Wprowadzone zapisy eliminują z przestrzeni publiczsłupów ogłoszeniowo-reklamowych o rozbitej strukturze właścicielskiej
nej wszystkie dotychczasowe formy reklamy z wyłącze(wbrew twierdzeniu zawartemu w uwadze).
niem wiat przystankowych, których operatorem jest AMS
S.A. oraz (w znacznie mniejszym stopniu) słupów reklaJednocześnie warto przypomnieć, że funkcja operatora wiat przystankowych
mowych, których właścicielem jest Miasto Warszawa.
na terenie m.st. Warszawy nie jest stała. Podmiot pełniący ją obecnie został
Nieuzasadnione jest tym samym wprowadzenie okresu
wyłoniony w otwartej dla zainteresowanych podmiotów strukturze przetargodostosowawczego przed ogłoszeniem kolejnego przetarwej na okres 106 miesięcy, w sytuacji, kiedy samorząd gminny nie posiadał
gu na operatora wiat, co umożliwiłoby również pozostajeszcze obecnych narzędzi ustawowych do regulowania sposobu sytuowania
łym operatorom zgłoszenie swoich ofert oraz uzyskanie
nośników reklamowych. Odwlekanie zakończenia procesu dostosowania do
dostępu do rynku na przejrzystych zasadach. W przemomentu wyłonienia kolejnego operatora wiat przystankowych stanowiłoby
ciwnym razie Uchwała reklamowa sztucznie doprowadzi
nieuzasadnione opóźnienie realizacji dyspozycji ustawowych i uzależnianie
do przejęcia całości rynku reklamy zewnętrznej przez
całego procesu od partykularnych interesów poszczególnych graczy rynku
jeden podmiot – AMS S.A.
operatorów reklamy zewnętrznej na terenie m.st. Warszawy.
253 14.07.20 Centrum LIM
Po zapoznaniu się z projektem tzw. Uchwały krajobrazo- Uwaga skierowana do
Wydaje się, że uwaga opiera się częściowo na mylnej interpretacji zapisów
17
wej dla Warszawy, jako właściciel w/w nieruchomości
projektu Uchwały. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 dokumentu, na analizowanym
dalszej analizy
godz.
składamy swoje uwagi do projektu, wyrażając przekonabudynku możliwe będzie, przy zachowaniu określonych warunków, sytuowa15:39
nie, że spotkają się one z Państwa zainteresowaniem i
nie ażurowych szyldów o maksymalnej wysokości 6 m. Tym samym możliwe
zostaną uwzględnione. Nasze zaniepokojenie wzbudziły
będzie funkcjonowanie w dotychczasowym miejscu ażurowego oznaczenia
zapisy Uchwały, które dalece ograniczają sytuowanie
sieci hotelarskiej, a powierzchnia wynajmowana obecnie na cele reklamowe
reklam na budynkach. Możliwość taka będzie wyłączona
nadal będzie mogła być przeznaczona na ażurowy nośnik reklamowy, o ile
poza nielicznymi wyjątkami. W tym zakresie zapisy
będzie on spełniał kryteria szyldu.
Uchwały będą dotyczyły również nieruchomości należą-
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cej do naszej Spółki, gdzie na fasadzie budynku na
wysokości około 70 m nad poziomem powierzchni zlokalizowana jest powierzchnia reklamowa z której korzystamy jako właściciel, między innymi udostępniając ją odpłatnie podmiotom trzecim na cele reklamowe. Powierzchnia ta znajduje się na każdej ze stron budynku.
Dodatkowo na wysokości około 140 m nad poziomem
powierzchni, również na fasadzie budynku, - na kondygnacji technicznej) zlokalizowane jest oznaczenie/reklama sieci hotelarskiej który jest jednym z użytkowników naszego budynku i jednocześnie jedna z
wizytówek stolicy. Stosując się do obecnego brzmienia
Uchwały również to oznaczenie/reklama musiałaby
zostać zdemontowana. Dodatkowo obie kondygnacje
techniczne na wysokości 140 m i 70 metrów zostały
pierwotnie zaprojektowane przez projektantów budynku
(Jerzego Skrzypczaka, Andrzeja Bielobradka oraz
Krzysztofa Stefanskiego) z myślą o umieszczeniu na nich
oznaczeń użytkowników budynku/ reklam.
Biorąc pod uwagę obecne zapisy projektu Uchwały
powierzchnia powyższa nie będzie mogła być przez nas
wykorzystana w dotychczasowy sposób, mimo że reklama sytuowana jest na niej zgodnie z przepisami prawa.
Uchwała nakłada na nas obowiązek dostosowania się do
jej zapisów w ciągu 2 lat od jej wejścia w życie, co będzie
dla nas faktycznie oznaczało konieczność usunięcia
dotychczasowej reklamy i brak dalszej możliwości korzystania z nieruchomości na cele reklamowe.
Powyższe ma dla nas zasadnicze znaczenie, gdyż dochód z reklamy stanowi dla nas istotne źródło finansowania, które może zostać przeznaczone również na
utrzymanie budynku. Po wejściu w życie Uchwały tego
dochodu zostanie pozbawieni.
W naszej ocenie projektowane przepisy stanowią bardzo
istotną ingerencję w chronione konstytucyjnie prawo
własności. Na gruncie Konstytucji RP prawo własności
podlega równej dla wszystkich ochronie prawnej. Jednym
z podstawowych uprawnień związanych z prawem własności jest możliwość korzystania z przedmiotu własności zgodnie z wolą właściciela i czerpania z niej dochodu.
Tego uprawnienia Uchwała w znacznej mierze pozbawia
właścicieli nieruchomości. Jednocześnie nie został w
uchwale przewidziany żaden mechanizm rekompensaty
czy odszkodowawczy dla właścicieli nieruchomości w
związku z ograniczeniem ich praw, co również należy
poddać w wątpliwość w świetle zasad konstytucyjnych,

Jednocześnie należy podkreślić, że zdecydowana większość budynków na
terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez dochodów osiąganych poprzez
ekspozycję na nich nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że
dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem budowlanym i nie
odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie
ładu przestrzennego.
Dyspozycja tworzenia jednolitych regulacji dotyczących tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych dla obszaru całej gminy wraz z obowiązkiem dostosowawczym i zastąpienia przez nie dotychczasowych, szczątkowych i rozproszonych regulacji w tym zakresie, istniejących w treści poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynika z zapisów art.
37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 12
ust. 2 Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Uwaga w zakresie niezgodności
tej dyspozycji z Konstytucją RP kierowana jest zatem do niewłaściwego organu.
Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały. Uwaga w tym zakresie nie została jednak poparta
szerszą argumentacją.
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zgodnie z którymi ograniczenie własności powinno wiązać się z odpowiednim odszkodowaniem.
Także z punktu widzenia celu Uchwały, jakim jest poprawa wyglądu przestrzeni publicznej, tak dalekie ograniczenie możliwości umieszczenia reklam nie wydaje się
zasadne. Reklama usytuowana na naszym budynku
wpisuje się całkowicie w bryłę budynku, a co za tym idzie
nie ingeruje w nadmiernym stopniu w przestrzeń publiczną. Zastosowana technologia, miejsce umieszczenia
reklam i ich estetyczny wygląd powodują też, że choć
przyciągają uwagę odbiorcy, nie stanowią ona żadnego
zagrożenia dla użytkowników dróg publicznych, w szczególności nie oślepia ona kierujących pojazdami. Powierzchnia reklamowa na Hotelu Mariott stała się w
przeciągu lat elementem charakterystycznym tego budynku.
Co więcej wspomniane powierzchnie reklamowa usytuowane są na tzw. piętrach technicznych, gdzie nie znajdują się lokale przeznaczone na pobyt ludzie, więc nie
stanowią one żadnego utrudnienia, czy niedogodności
dla osób przybywających w budynku.
W naszej ocenie z powyższych względów możliwość
sytuowania reklam na budynkach powinna zostać w
uchwale w zasadniczy sposób poszerzona. Zwróć należy
uwagę, że par 10 ust 2. projektu Uchwały umożliwia
umieszczanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w postaci ażurowych liter lub znaków, ale tylko na
dachach budynków, gdzie dodatkowo została wprowadzona minimalna wysokość budynku – 25 m w obszarze
centralnym i 35 m na pozostałych wyodrębnionych obszarach Miasta.
Skoro więc została wprowadzona możliwość sytuowania
reklam w postaci ażurowych liter i znaków na dachach
budynków, przy wprowadzeniu minimalnej wysokości
budynku w obszarze centralnym w wymiarze 25 m, to nie
ma również żadnych przeszkód, by dopuszczona została
możliwość sytuowania takich reklam w obszarze centralnym w formie ażurowych liter i neonów na ścianach
budynków powyżej wysokości 25 m, co niniejszym wnosimy. (...)
Niezależnie od powyższego postulujemy wydłużenie
przewidzianego w uchwale okresu na dostosowanie się
do jej zapisów. Obecnie jest on ukształtowany w wymiarze 2 lat, co jest w naszej ocenie okresem zbyt krótkim.
(…) W związku z powyższym wnosimy, aby okres ten
został wydłużony do 5 lat.
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254 14.07.20 Ghelamco Poland
17
godz.
17:04

Prosimy o dodanie w § 10 pkt 1) po słowach „na takich
Uwaga skierowana do
elewacjach” słów „lub ich częściach”.
dalszej analizy
Prosimy o dodanie w § 10 pkt 1) zapisu „d) w postaci
ażurowych liter lub znaków o wysokości nieprzekraczającej wysokości elewacji technicznej, ale nie wyższych niż
6 metrów”.

Możliwość rozszerzenia zapisów projektu Uchwały o wskazane propozycje
zostanie poddana analizie w trakcie prac nad kolejną wersją dokumentu.

255 14.07.20 Ghelamco Poland
17
godz.
17:04

Prosimy o zmianę zapisu §11 pkt 5) na zapis:
„Na tymczasowych ogrodzeniach placów budowy – w
postaci jednostronnych ustandaryzowanych nośników
reklamowych, siatki reklamowej lub plakatów o wymiarach pola reklamy do 100 x150 cm, sytuowanych nie
częściej niż co 2,00 m.”

Możliwość rozszerzenia zapisów projektu Uchwały o wskazane propozycje
zostanie poddana analizie w trakcie prac nad kolejną wersją dokumentu.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

256 14.07.20 Ghelamco Poland Prosimy dodanie zapisu w §17: „Dopuszcza się sytu17
owanie ogrodzeń tymczasowych placów budowy, jako
godz.
ogrodzeń pełnych, nieprzeziernych”.
17:04
257 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Uwaga nieUwaga niejasna – brak wyjaśnienia, dlaczego dla ogrodzeń budowy niewyuwzględniona starczający jest istniejący przepis projektu Uchwały (§ 17, ust. 10) – „Dla
ogrodzeń tymczasowych, pozbawionych fundamentów, funkcjonujących w
okresie krótszym niż 3 lata, nie ustala się zakazów, zasad i warunków sytuowania.”

Wyłączenia z zakresu istniejącej i przyszłej działalności
autoryzowanych dealerów samochodów i motocykli w
salonach sprzedaży oraz autoryzowanych stacji serwisowych samochodowych i motocyklowych.

Uwaga nieBrak jest przesłanek do czynienia szczególnego wyjątku dla jednej branży
uwzględniona działalności gospodarczej poprzez wyłączanie jej spod zapisów Uchwały bez
wyraźnej korzyści dla interesu publicznego, szczególnie wobec dużej widoczności komunikatów związanych z tą gałęzią gospodarki w przestrzeni publicznej (nośniki reklamowe, w tym szyldy). Takie przesądzenie stanowiłoby precedens, który byłby podstawą do wystąpienia o podobny przywilej przez inne
branże działalności handlowo-usługowej, a w konsekwencji do podważenia
całej idei Uchwały.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, iż jego
działalność polegająca na prowadzeniu sprzedaży
samochodów w autoryzowanych salonach, związana jest
z koniecznością spełnienia szeregu wymogów
koncernów samochodowych między innymi w zakresie
identyfikacji wizualnej, informacji i reklamy w miejscu
prowadzenia działalności. Wymogi te stanowią jedne z
niezbędnych warunków autoryzacji. Standard obiektów
określany jest najczęściej na poziomie europejskim i co
do zasady powinien być jednolity dla wszystkich
obiektów na terenie Unii Europejskiej. Decyzja, jakie
nośniki reklamowe będą umieszczone na obiektach nie
należy do dealerów, ale podejmowana na innym
wyższym szczeblu.

Zakreślenie ograniczeń w sposobie sytuowania komunikatów w przestrzeni
publicznej jest co do zasady niezbędne dla wszystkich typów działalności
gospodarczej, bowiem z oczywistych względów priorytetem prowadzonej
przez podmioty gospodarcze działalności informacyjnej jest jak najlepsza
widoczność bądź atrakcyjność, a nie uwarunkowania ładu przestrzennego.
Jednocześnie warto podkreślić, że podmiotami kształtującymi prawne normy
funkcjonowania na danym terytorium, zarówno w Polsce, jak i za granicą, są
władze publiczne (w przypadku lokalnych regulacji związanych z
planowaniem przestrzennym w Polsce – samorząd gminny). Tym samym nie
istnieją uniwersalne parametry i standardy szyldów dla wszystkich lokalizacji
w Europie, zaś producenci pojazdów – jak wszystkie inne podmioty
gospodarcze – w każdym kraju poddają się odmiennym regulacjom
stanowionym przez uprawnione organy.

Ogólny charakter wymogów stawianych dealerom przez
wszystkie koncerny (właścicieli marek) jest bardzo zbliżony. Są to przede wszystkim wymogi dotyczące formy
plastycznej oznaczeń działalności, sposobu wykorzystania elementów wizualnej identyfikacji marki takich jak
kolory, logotypy, slogany, sposobu zagospodarowania

98

przestrzeni we wszystkich wymiarach, to jest zarówno
rozmieszczenia na powierzchni nieruchomości, wzajemnego układ poszczególnych elementów, organizacji
ruchu, formy – w tym i wielkości – budynków i budowli,
stosowania standaryzowanych urządzeń reklamowych,
względnie obiektów malej architektury, jak w szczególności maszty flagowe, pylony z oznaczeniem marki i dealera, pylony oznaczające wjazd na nieruchomość.
Podkreślenia wymaga stała, powszechna praktyka stosowania przez właścicieli marek samochodowych dalece
ujednoliconych standardów, których efektem jest zarówno rozpoznawalność powtarzalnych rodzajowo układów
przestrzennych i wizualnych w miejscach prowadzenia
działalności dealerskiej, niezależnie od marki.
W świetle założeń Uchwały w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń niezbędne
jest, zdaniem Wnioskodawcy, rozważenie wpływu na
krajobraz miasta działalności dealerskiej.
W ocenie Wnioskodawcy poddanie ograniczeniom wynikającym z projektowanej Uchwały działalności dealerskiej nie będzie zgodne z założeniami Uchwały i jej
celami. Jeśli bowiem podstawowymi założeniami Uchwały są ochrona istniejącej struktury przestrzennej, tradycji
miejsca, układów urbanistycznych oraz walorów widokowych miasta cennych historycznie i kulturowo, regulacje
jej winny uwzględniać nie jedynie historyczną zabudowę
centrów, ale i istniejące od wielu lat, trwale wpisane w
krajobraz miasta obiekty z ich specyfiką w zakresie
regulowanym treścią Uchwały. Takimi obiektami są zaś
niewątpliwie autoryzowane salony sprzedaży samochodów i motocykli, funkcjonujące w obszarach miasta,
których – w przekonaniu Wnioskodawcy – ich ustalony
co do zasady kształt nie koliduje estetycznie z otoczeniem; co więcej, w ocenie Wnioskodawcy, wyróżnia się
pozytywnie na tle innych obiektów umiarem stosowanych
oznaczeń, reklam i informacji, ich konsekwentną formą –
ustaloną, przewidywalną, rygorystycznie dostosowaną do
form architektonicznych i wpisaną w układy przestrzenne, a także ograniczoną, przewidywalną treścią. Podkreślenia wymaga już wyżej wskazane daleko idące ujednolicenie stosowanych form, i to w skali nie jedynie kraju,
ale co najmniej Europy. To zaś jest, zdaniem Wniosko-
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dawcy, dodatkową przesłanką oceny ich jako form o tyle
umiarkowanych, o ile sprawdzonych przez wiele lat w
setkach rozmaitych lokalizacji w większości krajów europejskich, także tych stosujących narzędzia ochrony
przestrzeni. Globalny zasięg działania koncernów samochodowych, które – jak wyżej podniosłem – określają
wymogi odnośnie do wizualnej identyfikacji działalności
autoryzowanych partnerów, wpływa na kształt tych wymogów, których jednolitość uwzględnia uwarunkowania,
wymogi i doświadczenia bardzo wielu krajów świata.
Także te aspekty winny być rozważone przy ocenie, czy
poszanowanie tak ustalonych zasad reklamowania i
informowania prowadzić będzie do degradacji przestrzeni
publicznej przeze urządzenia reklamowe, informacyjne i
promocyjne, czemu przeciwdziałanie także wskazano
jako jeden z celów projektowanej Uchwały.
Ograniczenia w korzystaniu z własności oraz swobodzie
działalności gospodarczej muszą – dla zachowania
konstytucyjnie chronionych wolności – wyjątkowo starannie ważyć interesy prywatny i publiczny.
Interes prywatny podmiot prowadzących działalność
dealerską związany jest z wyżej już podkreślanymi wymogami właścicieli Marek, a także zasadniczym znaczenie autoryzacji dla prowadzenia działalności sprzedażowej i serwisowej.
W zakresie zaś interesu publicznego uwagi wymagają
nie tylko imponderabilia, ale i rola ekonomiczna spełniana przez niewątpliwie znaczący sektor rynku lokalnego,
jaki stanowią usługi motoryzacyjne, w tym autoryzowana
sprzedaż samochodów i motocykli w salonach różnych
marek; działalność dealerów samochodów i motocykli nie
tylko zapewnia miejsca pracy bezpośrednio – w salonach
i serwisach, ale i tworzy popyt na szereg rodzajów usług
towarzyszących tej działalności. W mniej wymiernych
aspektach działalność ta wpływa także niewątpliwie na
wizerunek miasta i regionu, współtworzą obraz miejsca i
wspólnoty jako nowoczesnych i rozwojowych, co także
wymieniają przepisy projektu Uchwały pośród stawianych
jej celów. Ograniczenia nakładane na dealerów w zakresie informowania i reklamowania ich działalności w
kształcie projektowanym w uchwale – znacząco niewspółmierne – prowadzić będą do utraty autoryzacji,
dzięki której działalność ta nie tylko prowadzona jest z
powodzeniem od lat, ale wciąż się rozwija.
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Podkreślenia wymaga także, że w ocenie Wnioskodawcy
nie sposób przypisać dealerom „agresywnego zawłaszczania przestrzeni publicznej”. Formy identyfikacji wizualnej, reklamy i informacji dealerów, obok wyżej opisanych cech i sztywnych ram nakładanych przez właścicieli
marek, bez wyjątku przewidziane są projektami architektonicznymi i projektami zagospodarowania terenu; stanowiąc od początku, to jest od projektowania poprzedzającego budowę obiektu, stanowczy warunek autoryzacji,
niezwykle starannie opracowywane są przez projektantów dla włączenia ich w całościową koncepcję estetyczną
obiektu. Niewątpliwie w przypadku warszawskich salonów sprzedaży i serwisów autoryzowanych przez właścicieli Marek nie występują elementy reklamowe lub informacyjne przypadkowe, niezintegrowane z architektoniczną formą obiektu i estetyczno-funkcjonalną koncepcją jego bezpośredniego otoczenia. Obiekty te wraz ze
wszystkimi elementami składowymi i towarzyszącymi
tworzą spójne, estetycznie przemyślane całości.
Z powyższych względów, dla zachowania niezbędnej
równowagi pomiędzy interesami prywatnymi i publicznymi, ale i dla faktycznej realizacji celów Uchwały, w ocenie
Wnioskodawcy koniecznym jest uwzględnienie specyfiki
autoryzowanej działalności dealerskiej i serwisowanej. W
przekonaniu Wnioskodawcy najpełniejsza realizacja tego
postulatu wyrażać się winna w wyłączeniu wymogów
Uchwały odnośnie wymiarów, kolorystyki , materiałów,
ilości lub powierzchni reklam, szyldów, urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury dla nieruchomości i
obiektów wykorzystywanych na cele działalności autoryzowanych salonów sprzedaży i autoryzowanych stacji
serwisowych samochodów lub motocykli.
258 14.07.20 Bogdan Chudoba Dopuszczenie na obszarach nieruchomości, w których
Uwaga skierowana do
17
Adwokaci
prowadzona jest działalność autoryzowanych dealerów dalszej analizy
godz.
samochodowych i motocykli w salonach sprzedaży oraz
17:19
autoryzowanych stacji serwisowych samochodowych i
motocykli:
- lokalizacji obiektów małej architektury o wysokości do
12 m, w tym w szczególności w formie masztów flagowych, pylonów reklamowych, tablic kierunkowych, tablic
obejmujących oznaczenie miejsc parkingowych w formie
pylonów w standardzie i kolorystyce narzuconej przez
poszczególne koncerny samochodowe.
Wnioskodawca wskazuje, iż każdy koncern samochodo-
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Dopuszczalna wysokość szyldów wolnostojących zostanie ponownie
przeanalizowana pod kątem zgodności z uwarunkowaniami ładu
przestrzennego. Dopuszczenie w miejsce konkretnych ram gabarytowych
„standardu narzuconego przez poszczególne koncerny samochodowe” nie
jest jednak możliwe, bowiem taka dyspozycja posiadałaby formę otwartą,
niezgodną z zasadami techniki prawodawczej.
Jednocześnie warto podkreślić, że analiza oznakowania nieruchomości w
różnych krajach Europy, na których prowadzona jest sprzedaż samochodów,
nie potwierdza tezy, że ich standardowym, czy wręcz niezbędnym elementem
są postulowane w uwadze pylony o wysokości 12 m.

wy posiada własne, szczegółowe zasady określające
ilość, lokalizację oraz rozmiary tablic reklamowych oraz
urządzeń reklamowych, pylonów reklamowych i informacyjnych oraz szyldów. Niewywiązywanie się dealera
chociażby częściowo z narzuconych na niego sztywnych
wymogów powoduje utratę przez salon autoryzacji.
Jednym z wymogów stawianych dealerom przez koncerny samochodowe jako warunek autoryzacji jest umieszczenie na nieruchomości, na której prowadzony jest
salon samochodowy, masztów flagowych o wysokości od
8 do 12 m, przy czym zwykle grupowane są po 3 maszty
dla każdego salonu. Należy podkreślić, iż zarówno liczba
jak i wymiar masztów flagowych oraz ich lokalizacja w
otoczeniu salonu wskazane są przez poszczególne
marki, które przedstawiają dealerom szczegółowe wytyczne dotyczące wyglądu masztów oraz ich usytuowania.
Jednocześnie maszty flagowe, stosowane jedynie przez
dealerów, wpisane trwale w krajobraz miasta, związane
od lat z działalnością dealerską i stanowiące jeden z
emblematów autoryzowanych salonów, w ocenie Wnioskodawcy nie naruszają ładu przestrzennego w obszarach, w których prowadzona jest w Warszawie działalność dealerska.
259 14.07.20 Bogdan Chudoba Rozszerzenie katalogu dopuszczalnych materiałów
17
Adwokaci
budowlanych, z których wykonywane mogą być obiekty
godz.
małej architektury, o tworzywa sztuczne i tworzywa
17:19
kompozytowe jak dibond, tubond, etalbond

Uwaga nieUstalenia standardów materiałowych obiektów małej architektury w projekcie
uwzględniona Uchwały dotyczą jedynie elementów wyposażenia powtarzalnego (ławki,
kosze na śmieci, donice na zieleń, słupki blokujące, ogrodzenia segmentowe)
i jedynie przestrzeni dostępnej publicznie, tj. przestrzeni pozostającej w zarządzie publicznym. Zapis ten nie będzie miał zatem odniesienia do obiektów
sytuowanych przez podmioty gospodarcze we własnym zakresie na nieruchomościach własnych.

Pośród zwykłych wymogów właścicieli marek jest warunek oznaczenia salonów, częstokroć także wjazdów do
nich, tzw. pylonami z logotypami Marek i dealera. Ścisłe
wymagania przestrzegania form plastycznych wszelkiego
rodzaju oznaczeń identyfikujących daną markę wymuszają stosowanie różnorodnych materiałów, w znacznej
mierze tworzyw sztucznych i kompozytorskich, które
najlepiej pozwalają zachować wymagania danych wzorów. Jednocześnie dbałość – tak dealerów, jak i kontrolujących ich właścicieli Marek – o najwyższe standardy
jakości sprawia, że niezależnie od rodzaju zastosowanego materiału, żaden z elementów związanych z wykorzystywaniem oznaczeń marki nie wpływa negatywnie na
krajobraz poprzez widoczną złą jakość materiałów lub
wykonania.
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260 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Dopuszczenie lokowania obiektów małej architektury o
kolorystyce innej niż jasnoszara, w szczególności w
kolorach określonych wymaganiami poszczególnych
koncernów samochodowych.

Uwaga nieUstalenia standardów kolorystycznych obiektów małej architektury w projekcie
uwzględniona Uchwały dotyczą jedynie elementów wyposażenia powtarzalnego (ławki,
kosze na śmieci, donice na zieleń, słupki blokujące, ogrodzenia segmentowe)
i jedynie przestrzeni dostępnej publicznie, tj. przestrzeni pozostającej w zarządzie publicznym. Zapis ten nie będzie miał zatem odniesienia do obiektów
sytuowanych przez podmioty gospodarcze we własnym zakresie na nieruchomościach własnych.

261 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Dopuszczenie możliwości stosowania poziomych oznaczeń terenu w zakresie miejsc postojowych dedykowanych dla poszczególnych marek pojazdów zgodnie z
wymogami ich producentów oraz miejsc dla klientów
salonów i serwisów samochodowych;

Uwaga nieUwaga nie jest możliwa do uwzględnienia z uwagi na brak dokładnej informauwzględniona cji nt. wspomnianych, odpowiednich wymogów producentów pojazdów. Wydaje się jednak, że samo oznaczenie miejsca postojowego napisem informującym o jego przeznaczeniu dla określonego typu pojazdu nie wypełnia kryterium reklamy z art. 2 pkt 16a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem nie będzie podlegać regulacjom Uchwały.

Jako „obiekt reklamowy” w świetle Uchwały mogła być
także kwalifikowane oznaczenia poziome na gruncie
obejmujące oznaczenie miejsc postojowych dedykowanych dla konkretnych Marek pojazdów. Minimalna ilość
tych miejsc jest regulowana i z góry narzucona przez
koncerny samochodowe i brak zapewnienia tego wymogu może sprawić realne zagrożenie podtrzymania koniecznej do prowadzenia tego rodzaju działalności autoryzacji.
262 14.07.20 Bogdan Chudoba Dopuszczenie możliwości sytuowania więcej ilości nośni- Uwaga skierowana do
17
Adwokaci
ków reklamowych, w przypadku gdy w jednym miejscu
dalszej analizy
godz.
prowadzona jest działalność polegająca w szczególności
17:19
na sprzedaży dealerskiej pojazdów większej ilości marek;
Wskazuję, iż w przypadku prowadzenia w jednym salonie
sprzedaży pojazdów kilku Marek, każda z nich nakłada
na dealera własne wymogi dotyczące ilości wymiarów i
sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
na elewacji budynku oraz w witrynach obiektu – oczywiście z opisanym w części A zbliżeniem standardów
odnośnie do rodzajów urządzeń a nawet ich sytuowania i
zawartości informacji. W przypadku gdy w salonie prowadzona jest sprzedaż pojazdów więcej niż jednej marki,
koniecznie jest umieszczenie tablic reklamowych odnoszących się do każdej z nich. Dodatkowo wymagane jest
odrębne oznaczenie bram wjazdowych dedykowanych
dla każdej z oferowanych w salonie Marek samochodów.
Wobec powyższego niemożliwe jest spełnienie wynikających z projektu Uchwały wymogów w zakresie dopuszczalnej maksymalnej ilości nośników reklamowych w tym
szyldów wszelkich rodzajów. W obiektach wnioskodawcy
przy zbiegu ul. Krasobrodzkiej i Osiedlowej aktualnie
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Możliwość zadowalającego rozwiązania wskazanego problemu zostanie
poddana analizie w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

prowadzona jest sprzedaż pojazdów 10 marek (m.in.
Ford, Fiat, Hyundai, Seat, Kia, NISSAN, Suzuki, Mitsubishi, Infiniti) z których każdej właściciel nakłada na
dealera obowiązek umieszczania na budynku i w jego
bezpośrednim otoczeniu konkretnych urządzeń reklamowych danej marki.
263 14.07.20 Bogdan Chudoba Dopuszczenie możliwości sytuowania tablic reklamowych Uwaga skierowana do
17
Adwokaci
i urządzeń reklamowych poza granicami pola szyldowe- dalszej analizy
godz.
go w tym w szczególności powyżej linii parteru budynku
17:19
lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra.
Tablice i urządzenia reklamowe identyfikujące marki,
których sprzedaż prowadzona jest w danym salonie,
sytuowane muszą być na elewacjach budynków w sposób nieodpowiadający wymogom nieprzekraczania linii
parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od
pierwszego piętra. Jednym z podstawowych wymogów
każdej marki jest sytuowanie oznaczeń marki w górnej
części elewacji, wkomponowanych w jej układ, współtworzących jej zwieńczenie. Nadto budynki salonów są
obiektami o całkowicie odmiennej formie architektonicznej od budynków dzielonych na tradycyjne kondygnacje,
z odzwierciedleniem tego podziału na elewacji budynku.
W większej części salony sprzedaży samochodów nie
zachowują podziałów elewacji dających się chociażby
odpowiednio przyporządkować tradycyjnemu podziałowi
kondygnacji. Usytuowanie oznaczeń wszystkich Marek
na poziomie nieprzekraczającym linii parteru – gdyby
linie takie próbować wyznaczyć, co w ocenie Wnioskodawcy nie jest możliwe wobec specyfiki typu obiektu –
tworzyłoby wrażenie braku spójności, nieodpowiedniego
rozmieszczenia w przestrzeni i chaosu architektonicznego, prowadząc do efektów całkowicie przeciwnych założonym.
Stąd wnoszę o dopuszczenie sytuowania tablic i urządzeń reklamowych także poza liniami parterów, ewentualnie uwzględnienie w wymogach odmiennych od tradycyjnie dzielonych na kondygnacje brył budynków i dopuszczenie sytuowania na nich tablic i urządzeń w uzasadnionych projektem architektonicznym obszarach
elewacji, w tym jej górnych zwieńczeniach a dodatkowo
dopuszczenie możliwości lokalizacji urządzeń reklamowych podświetlanych w tym stosowania neonów zgodnie
z wymogami narzuconymi przez koncerny samochodów
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Przeanalizowane podczas prac nad projektem Uchwały elewacje budynków,
wzniesionych na terenie Warszawy na potrzeby sprzedaży samochodów,
spełniały w całości kryteria definicji strefy parteru (§ 3 pkt 21), tak więc sytuowanie na nich szyldów byłoby również – w świetle projektu – możliwe w
obrębie drugiej kondygnacji. Odpowiednie zapisy projektu Uchwały zostaną
jednak ponownie przeanalizowane pod kątem złożonej uwagi podczas prac
nad kolejną wersją dokumentu.

264 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Dopuszczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych w witrynie prowadzonej działalności – od
zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia – stanowiących do 50% powierzchni witryny.

Uwaga nieProponowana zmiana miałaby negatywny wpływ na kompozycję architektouwzględniona niczną większości elewacji i stanowiłaby precedens, który byłby podstawą do
wystąpienia o podobny przywilej przez inne branże działalności handlowousługowej, a w konsekwencji do podważenia całej idei Uchwały. Przeanalizowane podczas prac nad projektem Uchwały elewacje budynków, wzniesionych na terenie Warszawy na potrzeby sprzedaży samochodów, wskazują
ponadto, że przesłanianie prześwitów otworów okiennych przez nośniki reklamowe nie jest w większości przypadków istotnym zabiegiem reklamowym z
uwagi na znaczne odsunięcie analizowanych budynków od jezdni i chodnika
drogi publicznej.

Także urządzenia reklamowe umieszczane w witrynach
salonów zajmują często powierzchnię znacząco przekraczającą 20% powierzchni witryny, szczególnie w okresie
prowadzenia wyprzedaży poszczególnych modeli pojazdów lub koniczków. Umieszczanie urządzeń reklamowych w witrynach salonów stanowi wymogów poszczególnych Marek, które wskazują jednoznacznie jakiego
rodzaju reklamy i o jakiej powierzchni mają zostać
umieszczone przez dealerów. Uzyskanie przez podmioty
prowadzące salony samochodowe autoryzacji poszczególnych Marek uzależnione jest między innymi od spełnienia szeregu szczegółowych wytycznych określających
wymiary, wygląd oraz usytuowanie tablic i urządzeń
reklamowych. Nadto w większości salonów witryny stanowią znaczną część elewacji, a ich wielkość i proporcja
wobec bryły budynku istotnie wpływają na estetyczny
aspekt proporcji, w jakiej witryna taka zajmowana jest –
okresowo – przez reklamę. Ujmując kwestię inaczej:
proporcje uzasadnione w witrynach o wymiarach standardowych okien lub drzwi nie znajdują uzasadnienia w
witrynach wielokrotnie (kilkudziesięciokrotnie) większych.
Wraz ze wzrostem powierzchni witryny wzrasta bowiem
tolerancja jej zajęcia.

Stąd też wnioskuję o dopuszczenie możliwości sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w witrynie prowadzonej działalności – od zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia – o powierzchni większej
niż 1 mkw, stanowiących do 50% powierzchni witryny,
ewentualnie z ograniczeniem takiego dopuszczenia do
witryn większych rozmiarów, stanowiących dominujący
element budynku.
265 14.07.20 Bogdan Chudoba Dopuszczenie możliwości sytuowania na elewacji budyn- Uwaga skierowana do
17
Adwokaci
ku większych nośników reklamowych;
dalszej analizy
godz.
17:19
Powierzchnia nośników reklamowych umieszczanych na
elewacjach budynków salonów także jest określona
przez właścicieli Marek udzielających autoryzacji. Elewacje budynków salonów samochodowych mają duże,
sięgające kilkudziesięciu metrów kwadratowych powierzchnie, co niewątpliwie uzasadnia proporcjonalne do
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Uwaga niejasna – projekt Uchwały nie określa maksymalnych powierzchni
szyldów sytuowanych na elewacji, limitując jedynie ich wysokość. Odpowiednie zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane w trakcie prac nad
kolejną wersją dokumentu.

ich wielkości komponowanie elementów reklamowych i
informacji. W sytuacji umieszczenia na niepodzielonej,
jednolitej elewacji o powierzchni kilkudziesięciu metrów
kwadratowych nośnika reklamowego o powierzchni
określonej w projekcie Uchwały krajobrazowej, nie tylko
byłby on dla klientów zupełnie niewidoczny, nieczytelny,
wobec czego nie spełniałby swojej podstawowej funkcji
informacyjnej i promocyjnej, ale także zaburzyłby proporcje elewacji w sposób niejednokrotnie groteskowy. Ponownego podkreślenia wymaga przy tym stosowane
konsekwentnie przez dealerów i kontrolowane przez
właścicieli Marek ujednolicenie typów form i ograniczenie
treści reklam oraz ich dostosowywanie do form architektonicznej obiektu.
266 14.07.20 Bogdan Chudoba Dopuszczenie sytuowania na elewacji budynku więk17
Adwokaci
szych nośników reklamowych, których łączna powierzchgodz.
nia stanowi do 60% powierzchni elewacji.
17:19
Właściciel każdej z Marek przykłada bardzo dużą wagę
do identyfikacji wizualnej marki i jednolitego wyglądu
wszystkich salonów, w których prowadzona jest sprzedaż
ich pojazdów. Stąd konieczność umieszczania wskazanych przez koncerny tablic i urządzeń na elewacji, witrynach oraz terenie prowadzonej działalności a także
wymogi w zakresie ich należytego oświetlenia. Wymogiem niektórych koncernów jest stosowanie standaryzowanej bramy do salonu jako elementu elewacji. Zapisy
projektowanej Uchwały ani definicje ustawowe nie dają w
przekonaniu Wnioskodawcy jednoznacznej odpowiedzi,
czy tego rodzaju brama ma być kwalifikowana jako urządzenie reklamowe podlegające narzucanym Uchwałą
ograniczeniem. W przypadku przyjęta negatywnej dla
Wnioskodawcy interpretacji mogłoby w niektórych okresach dochodzić do sytuacji, których nawet około 60%
powierzchni elewacji zajętych byłoby przez reklamy i
innego rodzaju urządzenia reklamowe (szczególnie w
okresie prowadzenia wyprzedaży), do czego wystarczałoby zamieszczenie jednej reklamy w elewacji, na której
znajduje się także brama.

Uwaga niePrzesłanianie przez nośniki reklamowego tak dużej części elewacji budynku
uwzględniona należy uznać za niezgodne z wymogami ładu przestrzennego. Jednocześnie
warto podkreślić, że analiza oznakowania nieruchomości w różnych krajach
Europy, na których prowadzona jest sprzedaż samochodów, nie potwierdza
tezy, że ich standardowym, czy wręcz niezbędnym elementem jest postulowane w uwadze pokrycie nośnikami reklamowymi 60% elewacji budynku.

W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie limitu
dopuszczalnej zajętości elewacji na urządzenia reklamowe i reklamy do 60%.
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267 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Dopuszczenie stosowania różnorodnej kolorystyki tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych znajdujących się
na jednym budynku salonu, dotyczących różnych marek
samochodów, których sprzedaż jest prowadzona w
jednym miejscu.

Uwaga nieProjekt Uchwały nie przewiduje ograniczenia kolorystyki szyldów.
uwzględniona

Także kolorystyka urządzeń reklamowych zależna jest
od marki pojazdów sprzedawanych w salonie i wynika z
wypracowanych przez nie zasad dotyczących identyfikacji wizualnej. Nie jest możliwe zachowanie jednolitej
kolorystyki w sytuacji gdy w jednym salonie prowadzona
jest sprzedaż pojazdów, dla których kolorem identyfikującym jest czerwień (jak w przypadku Suzuki, Mitsubishi
czy KIA), kolor niebieski (np. Ford) i srebrny (Infiniti).
Wobec tego wnoszę o dopuszczenie stosowania różnorodnej kolorystyki tablic i urządzeń reklamowych w obrębie jednej nieruchomości i budynku w przypadku prowadzenia działalności związanej z autoryzacją różnych
Marek samochodowych a także dopuszczenie możliwości stosowania nośników reklamowych podświetlanych.
Stąd wnoszę o dopuszczenie lokowania obiektów małej
architektury w kolorystyce dostosowanej do otoczenia, w
szczególności architektonicznego, uwzględniającej
formę i funkcję takich obiektów – w odniesieniu do działalności dealerskiej: z uwzględnieniem wymogów koncernów, z możliwością umieszczenia na nich poszczególnych marek oraz oświetlenia.
268 14.07.20 Bogdan Chudoba Dopuszczenie możliwości realizacji obiektów budowlaUwaga skierowana do
17
Adwokaci
nych zgodnie z wymogami koncernów samochodowych, dalszej analizy
godz.
w szczególności w zakresie konstrukcji budynku, struktu17:19
ry ścian szczytowych uwzględniającej przeszklenia oraz
zrealizowanych w technologii płyt kompozycyjnych;
Definicja szyldu wskazana w art. 2 pkt 16 ppkt d) ustawy
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj.: Dz. U. 2016r. poz. 778) jest bardzo
szeroka – przez szyld należy bowiem rozumieć tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe informujące o
działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. Tak szerokie ujęcie powoduje, iż za szyld może być
uznana każda informacja znajdująca się na nieruchomości, nawet ograniczona wyłącznie do znaku słownograficznego konkretnej marki. Przyjęte w treści projektu
Uchwały ograniczenia w możliwości lokalizacji szyldów
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Ograniczanie konstrukcji bądź struktury budynków, o ile nie spełnia ona funkcji reklamy wg definicji art. 2 ust. 16a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mieści się w delegacji ustawowej Uchwały. Projekt
Uchwały nie przewiduje także ograniczenia kolorystyki szyldów. Regulacje
dotyczące gabarytów szyldów zostaną ponownie przeanalizowane w toku
prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

na elewacji budynku i na nieruchomości prowadzą do
nieakceptowanych skutków, jak niemożność wskazywania w salonie samochodowym Marek, których pojazdów
sprzedaż jest w nim prowadzona.
Projektowana Uchwała zdaje się nie uwzględniać w
ogóle nie tylko sytuacji prowadzenia kilku rodzajów
działalności w jednym obiekcie lub na jednej nieruchomości, ale także sytuacji prowadzenia działalności w
obiektach znacznych rozmiarów; w istocie nie uwzględnia zdaniem Wnioskodawcy w ogóle zróżnicowania form
obiektów architektonicznych ani tym bardziej nie
uwzględnia specyfiki działalności w obiektach dealerskich. Zgodnie z wymogami koncernów samochodowych
oznaczenie marki i dealera powinno znajdować się na
górnym panelu elewacji, na całej szerokości elewacji, z
każdej strony budynku.
Kolorystyka paneli elewacyjnych oraz ich wymiary także
narzucane są przez marki. W związku z powyższym nie
jest możliwe zachowanie wymogów dotyczących jednolitej kolorystyki szyldów w sytuacji kiedy w salonie prowadzona jest sprzedaż pojazdów kilku Marek, co zostało już
wskazane także wyżej w odniesieniu do kolorystyki tablic
i urządzeń reklamowych.
Opiniowana Uchwała w zakresie w jakim ogranicza
możliwości lokalizacji szyldów na nieruchomości zgodnie
z postanowieniami Działów II i III projektu Uchwały w
znacznym stopniu ogranicza możliwości prowadzenia
działalności marketingowej przez dealerów a także rodzi
realne ryzyko wypowiedzenia umów dealerskich i utraty
autoryzacji w związku z brakiem możliwości spełnienia
wymogów wynikających z treści zawartych umów dealerskich w zakresie należytego oznakowania charakteru
prowadzonej działalności i oferowanych marek pojazdów.
269 14.07.20 Bogdan Chudoba Dopuszczenie sytuowania więcej niż 10 szyldów na
Uwaga skierowana do
17
Adwokaci
elewacji budynku, w którym prowadzona jest działalność dalszej analizy
godz.
i na terenie prowadzonej działalności;
17:19
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Limit 10 sztuk wyznaczony został przy wzięciu pod uwagę z jednej strony
konieczności minimalizacji liczby nośników reklamowych z pożytkiem dla ładu
przestrzennego, z drugiej – specyficznego charakteru oszyldowania niektórych typów działalności gospodarczej, np. stacji benzynowych, stosujących
jednocześnie w sposób niekolidujący z zasadami ładu przestrzennego wiele
form i lokalizacji szyldów (wiata, budynek, pylon cenowy i in.).
Uwaga nie wskazuje konkretnych przypadków, w których liczba 10 szyldów
sytuowanych przez jeden podmiot na nieruchomości mogłaby się okazać
niewystarczająca pod względem funkcjonalnym. Zagadnienie to zostanie
jednak ponownie przeanalizowane w trakcie prac nad kolejną wersją projektu

Uchwały.

270 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Dopuszczenia możliwości podświetlenia wszystkich
nośników reklamowych, szyldów oznaczeń, obiektów
małej architektury za wyjątkiem masztów flagowych i
oznaczeń poziomych terenu, w tym stosowania tzw.
neonów świetlnych.

Uwaga nieProjekt Uchwały nie wyklucza oświetlania nośników reklamowych, zaś dla
uwzględniona neonów jako ażurowego nośnika reklamowego przewiduje stosunkowo najszerszy zakres dopuszczeń.

271 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Dopuszczenia możliwości odrębnego oznaczenia lokalizacji bram wejściowych dedykowanych dla każdej marki
oferowanych pojazdów zgodnie z wymogami koncernów
samochodowych, w tym przy użyciu oświetlenia oraz
znaków reklamowych.

Uwaga nieUwaga niejasna – projekt Uchwały nie wyklucza co do zasady odrębnego
uwzględniona oznaczania bram wejściowych, w tym przy użyciu oświetlenia i znaków reklamowych. Nie jest jednak możliwe tworzenie aktów prawa miejscowego w
formie norm otwartych, tj. delegujących ostateczne rozstrzygnięcia co do
zakresu dopuszczenia na rzecz innych podmiotów, w tym wypadku koncernów samochodowych.

272 14.07.20 Bogdan Chudoba
17
Adwokaci
godz.
17:19

Dopuszczenie umieszczenia na nieruchomościach poło- Uwaga skierowana do
żonych wzdłuż głównych dróg pylonów reklamowych i
dalszej analizy
informacyjnych o wysokości do 6 m oraz o szerokości do
3 m.
Tzw. pylony (totemy) stanowią charakterystyczny element informacyjno-reklamowy bez mała każdego salonu
sprzedaży. Ich rozmiary także są standaryzowane, a
wymogi w tym zakresie formułowane przez właścicieli
Marek.
Jeżeli Uchwała weszłaby w życie w zaproponowanej
treści zmusiłaby ona wszystkich dealerów samochodów
do usunięcia 60-80% oznaczeń reklamowych ze swoich
obiektów. Oznacza to poważne straty finansowe dla tych
dealerów, którzy zainwestowali w te nośniki średnio
kilkaset tysięcy złotych w ciągu ostatnich lat. Należy przy
tym podkreślić, że działalność dealerska od samego
początku jej istnienia w Polsce jest działalnością związaną z intensywnym reklamowaniem poprzez umieszczanie
logotypów na nieruchomościach i nie ma to żadnego
związku z zaistniałym w ostatnich latach „boomem reklamowym” niosącym za sobą chaotyczną i niekontrolowaną reklamę w każdym elemencie przestrzeni publicznej w Warszawie. Reklamy na salonach dealerskich są
wykonane z wysokiej jakości materiałów, do tego są
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Zakres dopuszczeń szyldów wolnostojących dla podmiotów prowadzących
handel pojazdami zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

spójne wyrażając najczęściej jednolity model reklamowy
danej marki. Działalność dealerska jest postrzegana jako
działalność prestiżowa i dostarczająca społeczeństwu
towarów i usług wysokiej jakości i taki też wymiar ma
stosowana przez dealerów reklama.
Wnioskodawca wnosi zatem o dopuszczenie lokowania
na nieruchomościach znajdujących się bezpośrednio
przy głównych drogach dojazdowych do centrum miasta
oraz w sąsiedztwie salonów i w serwisów samochodowych pylonów informacyjnych o wysokości do 6,0 m oraz
o szerokości 3,0 m. Wymiary te odpowiadają wymogom
producentów samochodów, jednocześnie pozostając
akceptowalnymi w zestawieniu z wielkościami salonów i
sposobem zagospodarowania otoczenia większości z
nich.
273 14.07.20 Bogdan Chudoba Mając na uwadze ustawową definicję „obiektu reklamo- Uwaga skierowana do
17
Adwokaci
wego” i to, że jest nim każdy przedmiot materialny, za
dalszej analizy
godz.
obiekt reklamowy uznać należy także pojazd zastępczy
17:19
lub demonstracyjny, który został zaparkowany przed
salonem. W tym miejscu należy wskazać, że także w
przypadku samochodów demonstracyjnych ich ilość
regulowana jest przez umowy dealerskie i dealerzy są
zobowiązani posiadać taką ilość pojazdów jaką poda im
koncern motoryzacyjny. W skali całego polskiego rynku
rocznie kilkanaście tysięcy pojazdów to samochody
demonstracyjne, które zobowiązani są nabywać dealerzy. Średnio rocznie na jeden salon dealerski przypada
około 15-20 samochodów demonstracyjnych. Samochody te najczęściej muszą być obklejone reklamami pochodzącymi z koncernu motoryzacyjnego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca pojazdy te są parkowane przed
salonami, a tym samym zgodnie z treścią ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym traktowane są jako obiekt reklamowy.
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§ 13, regulujący kwestię sytuowania nośników reklamowych na pojazdach,
nie wyklucza korzystania z pojazdów demonstracyjnych, przedstawionych w
uwadze, o ile będą one również wykorzystywane do celów transportowych. W
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały przeanalizowana zostanie
jednak możliwość rozwiania powstałej niejasności interpretacyjnej.
Jednocześnie, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji wątpliwościami dotyczącymi zgodności takiego przepisu z zakresem delegacji ustawowej, ponownie przeanalizowana zostanie w ramach prac nad kolejną wersją projektu Uchwały zgodność § 13 z delegacją ustawową.

Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
przesądzeniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na podstawie
kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych. Granice obszaru
centralnego na terenie dzielnicy Praga-Północ zostaną jednak ponownie
przeanalizowane.
Uwaga
Uwaga wydaje się być zasadna merytorycznie, jednak wprowadzenie
nieuwzględni wskazanego zapisu byłoby nieskuteczne w wymiarze egzekucyjnym z
ona
uwagi na trudności w jednoznacznym udokumentowaniu okresu
ekspozycji, wliczając możliwości jej przerywania na krótkie okresy.

274 14.07.20 Praskie
17
Stowarzyszeni
godz.
e Michałów
18:12

W par 2. 1 ust 1) rozszerzenie po praskiej stronie obszaru
centralnego o rejon Michałowa i Szmulowizny Wschodniej
(granicą linia kolejowa gdańska), a także Śliwic i przyszłej
projektowanej zabudowy Żerania (Mennica)

275 14.07.20 Praskie
17
Stowarzyszeni
godz.
e Michałów
18:12

W par. 4 pkt 6 wprowadzenie okresu, na jaki ogłoszenia
dotyczące zbycia lub wynajmu będą eksponowane, np. do
1-3 miesięcy w zależności od lokalizacji (strefy) danej
nieruchomości

276 14.07.20 Praskie
17
Stowarzyszeni
godz.
e Michałów
18:12

W par. 5. 2 ust. 1 lit. c wprowadzenie zakazu eksponowania Uwaga skierowana do
szyldów banerowych na kinach, teatrach i publicznych
dalszej analizy
instytucjach kultury, a także dodanie do listy instytucji
podmiotów z branży sportowej (DOSiR).

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Dla wielu publicznych instytucji kultury szyldy banerowe są jedynym
sposobem prezentowania bieżącej informacji o aktualnych wydarzeniach
kulturalnych; takie rozwiązanie jest także szeroko stosowane w
podobnych sytuacjach w krajach europejskich. Istotne jest określenie
maksymalnych gabarytów i liczby tego typu nośników reklamowych, a
także właściwe zakomponowanie ich w ramach konkretnej sytuacji
przestrzennej, co jednak leży poza praktycznymi możliwościami niniejszej
Uchwały. Wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją dokumentu.

277 14.07.20 Praskie
W par. 9. 1 ust. 1) dodanie lit. d) budynkach publicznych z
17
Stowarzyszeni infrastrukturą sportową (DOSiR, OSiR etc.).
godz.
e Michałów
18:12

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność dodania proponowanej regulacji zostanie przeanalizowana w
trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały. Należy jednak
zauważyć, że ważna część publicznej infrastruktury sportowej jest istotny
sposób związana z funkcjami komercyjnymi (np. Stadion Narodowy).

278 14.07.20 Praskie
17
Stowarzyszeni
godz.
e Michałów
18:12

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany, przy czym wzięte
będą pod uwagę także wymogi czynione zwyczajowo w tym
zakresie przez instytucje udzielające dofinansowania
inwestycji publicznych

279 14.07.20 Praskie
W par. 14 skrócenie terminu dostosowywania do zapisów
17
Stowarzyszeni Uchwały do 12 miesięcy od dnia wejścia Uchwały w życie.
godz.
e Michałów
18:12

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

280 14.07.20 Praskie
W § 15 pkt. 2 lit. d) dodanie ulic Ząbkowskiej (na odc.
17
Stowarzyszeni Targowa-Brzeska), Kawęczyńskiej, Stalowej.
godz.
e Michałów
18:12

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Wykaz ciągów ulicznych z dopuszczonym indywidualnym
ukształtowaniem obiektów małej architektury zostanie ponownie
przeanalizowany, wątpliwości budzi jednak konieczność aż tak istotnego
wyróżniania wnioskowanych ulic z kontekstu urbanistycznoarchitektonicznego historycznej Pragi.

W par. 9. 1 ust. 5) lit b) dodanie czasokresu sytuowania
tablicy reklamowych/urządzeń reklamowych – jedynie na
czas trwania inwestycji (obecnie takie tablice stoją często
latami).

281 14.07.20 Praskie
W § 16 pkt. 2 skrócenie terminu dostosowywania do
17
Stowarzyszeni zapisów Uchwały do 24 miesięcy od dnia wejścia Uchwaływ
godz.
e Michałów
życie.
18:12

Uwaga
Ujednolicenie form obiektów małej architektury stanowi ważny, acz nie
nieuwzględnio pierwszorzędny czynnik decydujący o jakości przestrzeni publicznej. W
na
związku z powyższym, a także ich niekomercyjnym charakterem,
zasadne wydaje się umożliwienie amortyzacji kosztów instalacji
istniejących już obiektów.
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282 14.07.20
17
godz.
18:12
283 14.07.20
17
godz.
18:12

Praskie
W § 17 pkt 8 dopisanie jako kolejnego ustępu rejonu
Stowarzyszeni Michałów i Szmulowizna Wschodnia.
e Michałów

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Praskie
W § 17 pkt. 9 ust. 3) dopisanie, że zakaz grodzenia dotyczy
Stowarzyszeni również ciągów pieszych wyznaczonych w projektach
e Michałów
m.p.z.p. (dla obszarów, gdzie plan nie jest przyjęty, ale
Rada Gminy podjęła Uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia m.p.z.p).

284 14.07.20 Praskie
W § 18 dodanie terminu 24 miesięcy dostosowania do
17
Stowarzyszeni zapisów Uchwały ogrodzeń istniejących w momencie
godz.
e Michałów
wejścia Uchwały w życie.
18:12

285 14.07.20 Praskie
17
Stowarzyszeni
godz.
e Michałów
18:12

Wniosek zostanie przeanalizowany w ramach prac nad kolejną wersji
projektu Uchwały.

Uwaga
Wniosek nie jest możliwy do uwzględnienia z uwagi na roboczy i zmienny
nieuwzględni charakter dokumentu, jakim jest projekt miejscowego planu
ona
zagospodarowania przestrzennego

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Nałożenie na dzielnice inwentaryzacji w terminie 6 miesięcy
od wejścia w życie Uchwały istniejących reklam w
przestrzeni (w różnej formie) wraz z obowiązkiem podjęcia
działań na rzecz usunięcia reklam sprzecznych z prawem, w
tym z zapisami Uchwały.

Dostosowanie istniejących ogrodzeń do zapisów Uchwały wiązałoby się
przede wszystkim z likwidacją wielu tego typu instalacji, a nie tylko
zmianą ich kształtu estetycznego. Taka dyspozycja spowodowałaby
istotny wzrost kosztów społecznych Uchwały i mogłaby w praktyce
oddalić perspektywę realizacji jej zapisów. Problem poddany zostanie
jednak ponownej analizie, szczególnie w kontekście ograniczenia
obowiązku dostosowania do uchybień materiałowych i w dłuższej
perspektywie czasowej.

Uwaga
Uwaga dotyczy rozwiązań proceduralno-organizacyjnych związanych z
nieuwzględnio egzekucją Uchwały przez Prezydenta m.st. Warszawy i wykracza poza
na
delegację ustawową Uchwały. Jednocześnie należy zaznaczyć, że
wykonanie pełnej inwentaryzacji nośników reklamowych na terenie m.st.
Warszawy w przeciągu 6 miesięcy nie jest możliwe z uwagi na liczbę tego
typu instalacji; ponadto, zgodnie z art. 37a ust. 9 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, nakładanie kar pieniężnych,
przewidzianych w art. 37d Ustawy, możliwe jest dopiero po upływie
okresu dostosowania, określonego w Uchwale.

286 14.07.20 Praskie
Uzupełnienie Uchwały o kwestie dotyczące stawianych
17
Stowarzyszeni masowo na ulicach Warszawy (nielegalnie) kontenerów
godz.
e Michałów
tekstylnych.
18:12

Zgodnie z interpretacją przepisów prawa budowlanego, przedstawioną 7
stycznia 2016 r. w Sejmie, w odpowiedzi na interpelację poselską, przez
sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Tomasza
Żuchowskiego, kontenery na odzież nie stanowią obiektów małej
architektury. Tym samym nie mogą one zostać objęte przepisami
Uchwały.

287 14.07.20 Praskie
17
Stowarzyszeni
godz.
e Michałów
18:12

Bieżące rozwijanie, w oparciu o spółkę miejską Warexpo
sieci różnorodnych nośników reklamowych, gdzie
przedsiębiorcy w legalny sposób, na komercyjnych
zasadach mogliby reklamować swoje usługi – takie działania
wprowadziłyby transparentność do sfery reklamy
outdoorowej, a także służyłby porządkowaniu przestrzeni
publicznej.

Uwaga
W akcie prawa miejscowego nie jest możliwe ustanawianie regulacji
nieuwzględnio dotyczących konkretnych osób prawnych bądź fizycznych.
na

288 14.07.20 Praskie
17
Stowarzyszeni
godz.
e Michałów
18:12

Zobligowanie ZGN-ów do przygotowania wytycznych w
zakresie reklamy dla najemców, a także obowiązku
dostosowania do tych wytycznych dotychczasowych
najemców lokali użytkowych.

Uwaga
Postulat wykracza poza delegację ustawową Uchwały, niemniej jest
nieuwzględnio zasadny pod względem merytorycznym. W związku z powyższym,
na
planowane jest stworzenie takiego dokumentu niezależnie od trybu
procedowania projektu Uchwały.

289 14.07.20 Polish Digital Par 3 pkt 41 Projektu Uchwały – zawarta w tym przepisie
17
Signage
definicja „Wyświetlacza” w ocenie PDSA jest zbyt wąska i

Uwaga skierowana do

112

Zasadność rezygnacji z regulacji technologii, w której wykonane są
wyświetlacze, zostanie poddana analizie w trakcie prac nad kolejną

godz.
18:55

Association

nie uwzględnia stałego rozwoju takich nośników. W
dalszej analizy
pierwszej kolejności podnieść należy, że stosowana w tego
rodzaju ekranach technologia zmienia się bardzo
dynamicznie, dlatego też zbędne i – w konsekwencji –
mogące w przyszłości budzić wątpliwości interpretacyjne
jest jej zawężenie do „tablicy reklamowej” […]
ciekłokrystalicznej i o maksymalnej wielkości piksela 5 mm
lub na ekranie wykonanym z diod elektroluminescencyjnych
w technologii Surface Mounted Device (SMD) i o
maksymalnej wielkości piksela 5 mm.” Za właściwe i w pełni
wystarczające dla zdefiniowania nośnika uznać należy
ograniczenie poziomu emitowanego światłą (jasności) jako
parametru stałego, niezależnego od wykorzystanej
technologii, a przy tym łatwo mierzalnego. Za zasadny
uznajemy także obowiązek wygaszenia (wyłączenia)
nośnika w porze nocnej („od godziny 12 w nocy do godziny
6 rano”).

Mając na względzie możliwe przyciąganie wzroku przez
wyświetlacze, PDSA pragnie podkreślić, iż regulacje
związane z ich sytuowaniem ekranów LED i pochodnych w
bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych reguluje już
Ustawa krajobrazowa, dlatego dalsze obostrzenia w tym
zakresie nie znajdują uzasadnienia. W szczególności
zwrócić uwagę należy, że proponowana w Projekcie
Uchwały częstotliwość zmiany treści („zmieniające się nie
częściej niż co 10 s nieruchome treści reklamowe”) powinna
zostać zwiększona i umożliwić dokonywanie rotacji co 5
sekund. Nadto podkreślenia wymaga, iż o ile tego rodzaju
ograniczenie w przypadku nośników wielkoformatowych na,
przykładowo elewacji budynków, jest zasadne, tak całkowite
wyłączenie uprawnienia do prezentowania materiałów w
formie wideo w witrynach sklepowych funkcjonujących na
rynku reklamowym. Tego rodzaju rozwiązania,
niepowodujące zagrożenia dla odbiorców stosowane są
powszechnie na całym świecie, a przy tym „ożywiają”
pozwalają uatrakcyjnić, zdynamizować i unowocześnić
przestrzeń miejską.
290 14.07.20 Polish Digital Par 3 pkt 36 Projektu Uchwały – przedstawione powyżej
17
Signage
cechy charakteryzujące nowoczesne wyświetlacze, znajdują
godz.
Association
zastosowanie również w odniesieniu do zdefiniowanych w
18:55
Projekcie Uchwały ustandaryzowanych nośników
reklamowych formatu małego. Zasadnym jednak wydaje się,
mając na względzie faktyczne zawężenie możliwości
zamieszczania wyświetlaczy w par 3 pkt 41 Projektu
Uchwały, pozostawienie uprawnienia do lokowania reklam w
witrynach sklepowych na całej ich wysokości, co jest
obecnie powszechną, ogólnie przyjętą i akceptowaną
praktyką umożliwiającą tworzenie oryginalnych,
nowoczesnych i estetycznych kompozycji ulokowanych na
wysokości ulic (chodników), spójnych z charakterem
przestrzeni miejskiej.

wersją projektu Uchwały.
Zgodnie z art. 42a ust. 1 Ustawy o drogach publicznych, widoczna z
jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło,
umieszczona w pasie drogowym lub w odległości od zewnętrznej
krawędzi jezdni, o której mowa w art. 43 ust. 1, musi spełniać wymagania
określone w ust. 2 oraz w przepisach wydanych przez ministra
właściwego do spraw transportu. Zapis nie wyklucza określania przez
Uchwałę dodatkowych ograniczeń w tym zakresie w pasie drogowym, a
tym bardziej ustanawiania jakichkolwiek ograniczeń poza pasem
drogowym. Należy zarazem uznać, że wskazany w ww. ustawie zakaz
emisji obrazów ruchomych oraz minimalna częstotliwość zmiany obrazów
nieruchomych w pasie drogowym jest z punktu widzenia potencjalnych
dolegliwości wywoływanych u obserwatora standardem odpowiednim do
stosowania także na pozostałych obszarach miasta.

Uwaga
Przesłanianie całych lub większości powierzchni witryn lokali usługowych
nieuwzględnio przez nośniki reklamowe jest jednym z istotnych aspektów zaburzających
na
ład przestrzenny na obszarze m.st. Warszawy, w tym kompozycję
architektoniczną elewacji budynków. Brak jest podstaw, by czynić w tym
względzie specjalne dopuszczenia dla wyświetlaczy, które ze swojej
natury szczególnie intensywnie ingerują w charakter przestrzeni, w której
się znajdują.

113

291 14.07.20 Polish Digital
17
Signage
godz.
Association
18:55

Par 5 ust. 2 pkt 1 lit d Projektu Uchwały – możliwość
Uwaga skierowana do
zamieszczania szyldów w formie wyświetlaczy pozostaje w dalszej analizy
treści Projektu Uchwały wyłącznym uprawnieniem kin
wielosalowych. W ocenie PDSA tego rodzaju zawężenie i
nadawanie podmiotom świadczącym usługi jednego rodzaju
jest niezasadne i w sposób oczywisty godzi w interesy
innych uczestników obrotu gospodarczego. W świetle
proponowanej regulacji, m.in. galerie handlowe utracą
możliwość zamieszczania na fasadach budynków nośników,
które mogłoby być wykorzystywane – jak wskazano na
wstępie – nie tylko na potrzeby promocyjne, ale też służyć
za środek przekazu społecznego dla jednostek samorządu
terytorialnego, co ma znaczenie szczególnie w zestawienie
z liczbą osób odwiedzających każdego dnia tego rodzaju
miejsca.

Projekt Uchwały nie przewiduje przy tym trybu, w którym
podmiot zarządzający galerią handlową lub innym
budynkiem spełniającym zbliżoną, społecznie użyteczną
funkcję mógłby wystąpić do właściwego organu władzy
samorządowej z wnioskiem o udzielenie zgody na
zamieszczenie tego rodzaju nośnika – przy uwzględnieniu
jego przeznaczenia i lokalizacji, w zgodzie z aktualnym
planem zagospodarowania przestrzennego. Indywidualnie
wydawane w tym zakresie decyzje winny funkcjonować na
terenie całego m.st. Warszawy, niezależnie od jego podziału
na obszary proponowane w Projekcie Uchwały.
292 14.07.20 Krajowa Izba W Dziale I, § 3 pkt. 35) proponowana zmiana to zmiana
Uwaga skierowana do
17
Gospodarcza dotychczasowego zapisu na poniższy:
dalszej analizy
godz.
Elektroniki i
„35) ustandaryzowanym nośniku reklamowym formatu
21:44
Telekomunikac dużego – należy przez to rozumieć jedną lub dwie
ji
identyczne tablice reklamowe służące do naklejania
plakatów, bądź wyświetlaczu, usytuowane tyłem do siebie w
odległości nie większej niż 1,00 m i na tej samej wysokości,
każda o powierzchni ekspozycyjnej w układzie poziomym,
większej niż 9,00 m², lecz nie przekraczającej 18,00 m²;
wysokość i szerokość całej tablicy nie mogą przekraczać
odpowiednio 3,40 m i 6,40 m, maksymalna wysokość
nośnika wraz z konstrukcją wsporczą i nasypem nie może
przekraczać 12,00 m;”
W Dziale I, § 3 pkt. 37) proponowana zmiana to zmiana
dotychczasowego zapisu na po-niższy:
„37) ustandaryzowanym nośniku reklamowym formatu
średniego – należy przez to rozumieć tablicę Reklamową,
wyświetlacz, bądź lub urządzenie reklamowe w postaci
jedno- bądź dwustronnej gabloty, o płaskiej powierzchni
ekspozycyjnej w układzie poziomym, większej niż 3,00 m2,
lecz nie przekraczającej 9,00 m 2 dla jednej strony,
oświetlonej od wewnątrz bądź nieoświetlonej, za którą treści
reklamowe eksponowane są na zadrukowanej po-wierzchni;
grubość gabloty nie może przekraczać 0,60 m, jej wysokość

114

Analizowana Uchwała nie posiada delegacji ustawowej do regulowania, a
tym samym zagwarantowania odpowiedniego udziału „przekazu
społecznego” w komunikatach prezentowanych na wyświetlaczach. Brak
jest również delegacji ustawowej do możliwości cedowania w Uchwale
przez radę gminy rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych na rzecz
Prezydenta m.st. Warszawy, co sprawia, że wszystkie ewentualne
przesądzenia muszą jednoznacznie wynikać z treści Uchwały.
Zasadność dopuszczenia stosowania wyświetlaczy przez podmioty
gospodarcze spełniające specyficzne kryteria branżowe zostanie
ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.

Zakres dopuszczeń stosowania wyświetlaczy zostanie poddany ponownej
analizie w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały. Należy
podkreślić, że ewentualne przesądzenia ws. nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny być traktowane z dużą
ostrożnością. Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie
ingerencja tego typu rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie
większy dyskomfort wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu
instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie
Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of
electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol.
13, 2013).

i szerokość nie mogą przekraczać odpowiednio 2,80 m i
3,80 m, maksymalna wysokość nośnika wraz z konstrukcją
wsporczą i nasypem nie może przekraczać 6,00 m;”
Możliwość wykorzystania jednego nośnika reklamowego do
prezentowania od kilku do kilkunastu reklam na jednej
powierzchni wpisuje się w myślenie o zmianie przestrzeni
publicznej, ograniczającej liczbę konstrukcji reklamowych i
jednocześnie porządkując ją. Jest to trend światowy
wynikający z dwóch faktów: jednego przytoczonego powyżej
i drugiego, który wykorzystuje postęp techniczny również w
reklamie zewnętrznej.
293 14.07.20 Krajowa Izba W Dziale I, § 3 pkt. 41) proponowana zmiana to zmiana
Uwaga
17
Gospodarcza dotychczasowego zapisu na poniższy:
nieuwzględnio
godz.
Elektroniki i
„41) wyświetlaczu – należy przez to rozumieć taki typ tablicy
na
21:44
Telekomunikac reklamowej, który eksponuje statyczne lub ruchome treści
ji
reklamowe, bez przerw pomiędzy nimi na ekranie
wykonanym w technologii ciekłokrystalicznej lub LED
(wykonanym z diod elektroluminescencyjnych),
wyposażonym w urządzenie automatycznie dostosowujące
jasność obrazu do jasności otoczenia, przy czym w czasie
pełnego nasłonecznienia jego maksymalna jasność,
mierzona w odległości 1 m prostopadle do środka matrycy,
nie może przekraczać: po świcie, a przed zmierzchem 8000
cd/m2, zaś po zmroku maksymalnie 500 cd/m2 i pozostaje
on wyłączony od godziny 12.00 w nocy do godziny 6.00
rano.”
Argumenty dotyczące proponowanej zmiany:
Nowoczesne nośniki cyfrowe mają możliwość dostosowania
poziomu jasności w taki sposób aby ich luminacja nie
oślepiała użytkowników dróg. Wyłączanie wyświetlaczy w
nocy powoduje brak uciążliwości dla mieszkańców i
użytkowników przestrzeni publicznej w okresie tzw.
spoczynku nocnego. Żadne badania przeprowadzone na
świecie nie wskazały, że nośniki cyfrowe z ruchomym
obrazem zwiększyły zagrożenie dla ruchu kołowego. Ustawa
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nie
ogranicza możliwości sytuowania reklam cyfrowych ze
zmiennym obrazem jeśli występują poza odległościami od
krawędzi jezdni wskazanymi w części dotyczącej ustawy o
drogach publicznych.
294 14.07.20 Krajowa Izba W Dziale III, Rozdział I, § 9.1 pkt. 2) proponowana zmiana to Uwaga skierowana do
17
Gospodarcza wykreślenie tego punktu.
dalszej analizy
godz.
Elektroniki i
Argumenty dotyczące proponowanej zmiany:
21:44
Telekomunikac Proponowana zmiana jest następstwem propozycji
ji
przedstawionych powyżej, a dotyczących zmian w Dziale I §
3 punkty 35), 37), 41)
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Wpływ wyświetlaczy na zachowania kierowców potwierdzony został przez
badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i
Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r.
(Effects of electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury
Prevention, Vol. 13, 2013). Nie ulega również wątpliwości fakt
wywoływania przez te urządzenia dyskomfortu u wszystkich
mimowolnych obserwatorów w przypadku ich nadmiernej jasności w
stosunku do otoczenia.
Brak jest uzasadnienia dla zaproponowanego w uwadze podwyższania
limitów luminancji wskazanych w projekcie Uchwały (odpowiednio 2500
cd/m2 w warunkach pełnego nasłonecznienia i 300 cd/m 2 po zmroku),
szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że luminancja naturalnego oświetlenia
w słoneczny dzień nie przekracza 6000 cd/m2. Szereg badań wskazuje,
że nawet limit 300 cd/m2 w warunkach zmroku jest zbyt jasny wobec
faktu, że oświetlane analogowe billboardy rzadko przekraczają luminancję
rzędu 300 cd/m2 (Illuminating Engineering Society of North America
Lighting Handbook, 9th Edition, 2000, wskazuje na przedział 125-250
cd/m2).

Zakres dopuszczeń stosowania wyświetlaczy zostanie poddany ponownej
analizie w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały. Należy
podkreślić, że ewentualne przesądzenia ws. nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny być traktowane z dużą
ostrożnością. Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie
ingerencja tego typu rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie
większy dyskomfort wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu
instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie
Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of

Krajowa Izba W Dziale III, Rozdział 2, § 10 pkt. 1) ustęp c) proponowana
Gospodarcza zmiana to wykreślenie słów:
Elektroniki i
„formatu średniego bądź dużego poza obszarem centralnym
Telekomunikac oraz”
ji
i przyjęcia brzmienia tego ustępu jak poniżej:
„w postaci ustandaryzowanych nośników poza obiektami,
obszarami, zespołami budowlanymi i układami
urbanistycznymi ujętymi w rejestrze zabytków bądź gminnej
ewidencji zabytków, pod warunkiem, że na elewacji
usytuowane są maksymalnie dwie tablice o identycznym
formacie, w równoległym układzie pionowym bądź
poziomym, o powierzchniach ekspozycyjnych równoległych
do powierzchni elewacji i maksymalnie do niej
przybliżonych, oraz nie wykraczające poza obrys elewacji;”
Argumenty dotyczące proponowanej zmiany:
Obszar Centralny określony w projekcie Uchwały to część
Warszawy obejmująca jedną całą dzielnicę (Śródmieście) i 5
innych. W tej przestrzeni funkcjonują aktualnie reklamy o
formacie dużym, które rynek outdoorowy określa jako
nośniki o powierzchni większej niż 18 m². Te reklamy
zniknęłyby z przestrzeni po przyjęciu powyższego
rozwiązania. W obszarze Centralnym znajdują się szerokie
przestrzenie ciągów komunikacyjnych, przy których reklamy
o powierzchni 18 m² nie dominują nad nią. Dlatego przy
proponowanym podziale i nazewnictwie formatów reklam,
proponujemy zmianę powyższego ustępu.
296 14.07.20 Krajowa Izba W Dziale III, Rozdział 4, § 12 pkt. 1) proponowana zmiana to
17
Gospodarcza zmiana dotychczasowego zapisu na poniższy:
godz.
Elektroniki i
„w pasach drogowych i w odległościach określonych
21:44
Telekomunikac wskazanych w Art.43.1. Ustawy o drogach publicznych:”
ji
Argumenty dotyczące proponowanej zmiany:
Proponowana zmiana wynika z projektowanych zapisów,
które odnoszą się do ogromnych przestrzeni działek
przylegających do pasów dróg, wyłączając możliwość
sytuowania na nich reklam tylko dlatego, że są
niezabudowane. Działki niezabudowane są stanem
fizycznym przejściowym i uważamy, że ze względu na ten
stan nie mogą być mniej uprzywilejowane niż działki
zabudowane.
297 14.07.20 Krajowa Izba W Dziale III, Rozdział 5, § 14 proponowana zmiana to
17
Gospodarcza zmiana dotychczasowego zapisu na poniższy:
godz.
Elektroniki i
„Nakazuje się dostosowanie istniejących w dniu wejścia
21:44
Telekomunikac Uchwały w życie, tablic i urządzeń reklamowych oraz
ji
wyświetlaczy do jej zapisów w terminie 5 lat od dnia wejścia
w życie Uchwały.”
Argumenty dotyczące proponowanej zmiany:
Liczne inwestycje poczynione przez firmy reklamy
zewnętrznej w okresie do 5 czerwca 2017 r. oraz potrzeba
tzw. zaufania obywateli i podmiotów gospodarczych do
organów administracji publicznej wskazują, żeby wszelkie

electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol.
13, 2013).
Uwaga
Sytuowanie w obszarze centralnym, a więc najgęściej zabudowanym,
nieuwzględnio najbardziej reprezentacyjnym i najbardziej wartościowym historycznie
na
rejonie m.st. Warszawy, wolnostojących nośników reklamowych dużych
formatów wydaje się być nie do pogodzenia z zasadami ładu
przestrzennego.

295 14.07.20
17
godz.
21:44

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Sytuowanie nośników reklamowych prowadzi często do zaburzenia ładu
przestrzennego na nieruchomościach już zabudowanych oraz do
rozszerzenia ich faktycznej funkcji o nieuwzględnione wcześniej w
ustaleniach planistycznych funkcje komercyjne. Zapis zostanie ponownie
przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przesądzenia dotyczące okresu dostosowania nośników reklamowych do
zapisów Uchwały zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją dokumentu. W związku z wyrażonymi w uwadze
wątpliwościami należy jednak podkreślić, że ograniczenia obecności
nośników reklamowych na terenie m.st. Warszawy, sformułowane w
projekcie Uchwały opierają się na odpowiednich delegacjach
ustawowych, w szczególności art. 37a Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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298 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

299 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

300 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

zmiany podstaw prawnych do prowadzenia działalności
gospodarczej były wprowadzane z zastosowaniem
zminimalizowanej dla nich uciążliwości. Okres 2 lat jest zbyt
uciążliwy zarówno w zakresie tzw. podatkowym, m.in.
amortyzacji środków trwałych, jak i zwrotu poczynionych
nakładów. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu w swym zakresie nie implikowała tak
drastycznych zmian jak to wynika z projektowanej Uchwały
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń m.st. Warszawy, dlatego wnioskujemy o
powyższą zmianę. W przypadku dodatkowych pytań lub
wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Krótszy okres przejściowy – 1 rok
W projekcie Uchwały przewiduje się aż dwuletni okres
przejściowy dla nośników reklamowych i trzyletni 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.
Zapis w uchwale: § 8, § 14.
Więcej dzielnic wolnych od billboardów
Projekt Uchwały 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.
Zapis w uchwale: załącznik 1.
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.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przesądzenia dotyczące okresu dostosowania nośników reklamowych do
zapisów Uchwały zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją dokumentu.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Należy wskazać, że dobrze dostosowana do kontekstu urbanistycznego
reklama o ograniczonym formacie nie musi wpływać negatywnie na ład
przestrzenny. Ustandaryzowane nośniki reklamowe formatu średniego
funkcjonują z zadowalającym skutkiem wśród miejskiej zabudowy
szeregu miast europejskich. Przesądzenia w tej kwestii zostaną jednak
ponownie przeanalizowane podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Sformułowana w projekcie Uchwały definicja wyświetlaczy ściśle określa
limity luminancji tego typu rozwiązań, co ma zagwarantować uniknięcie
częstego przy obecnie sytuowanych na terenie m.st. Warszawy
nośnikach reklamowych zjawiska olśnienia. Warto wskazać, że
stosowanie wyświetlaczy formatu małego jest popularnym i działającym z
zadowalającym skutkiem rozwiązaniem w szeregu miast europejskich.
Przesądzenia w tej kwestii zostaną jednak ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
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Zapis w uchwale: § 2 ust. 1 pkt. 36 i 41.
301 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

302 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

303 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

304 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

Murale, a nie siatki reklamowe czy tablice reklamowe, na
ślepych ścianach
Projekt Uchwały dopuszcza wieszanie siatek reklamowych o
wysokości do 12 m (4 kondygnacje!) 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.
Zapis w uchwale: § 10 pkt 1.
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, jak np. Paryż, idą w kierunku zakazu
wszystkich nośników o powierzchni większej niż 2 m 2,
Warszawa chce dopuścić billboardy-giganty o powierzchni
18 m2! Połowa tej wielkości – 9 m2 – jest rozsądnym
kompromisem.
Zapis w uchwale: § 3 pkt 35 (i dalej).

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Dopuszczalne wielkości powierzchni ekspozycyjnych ustandaryzowanych
nośników reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac
nad kolejną wersją projektu Uchwały. Należy jednak wskazać, że
ustalenie maksymalnej wielkości powierzchni ekspozycyjnej
wolnostojących nośników reklamowych na 18 m 2 przy wybranych ciągach
komunikacyjnych o dużej skali w zasadniczy sposób zredukuje ingerencję
reklamy w krajobraz miasta w porównaniu ze stanem obecnym.
Dopuszczanie relatywnie największych formatów przy trasach
podmiejskich o charakterze tranzytowym jest praktyką stosowaną także w
innych miastach europejskich.
Brak wyjątków dla marketów i centrów handlowych
Uwaga
Intencją tworzenia osobnych zapisów dla obiektów takich, jak centra
Dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w
nieuwzględni handlowe, nie jest preferencja dla działalności tego typu obiektów. Zapis
projekcie Uchwały znajdują się osobne, preferencyjne
ona
ten wynika z konstatacji ich szczególnej typologii i faktycznej roli w
zapisy. Uzależniają one maksymalną dozwoloną wielkość
funkcjonowaniu handlu detalicznego na obszarze m.st. Warszawy,
szyldu na elewacji nie od wysokości budynku, a od
niezależnie od możliwych ocen takiego stanu rzeczy pod kątem
powierzchni handlowej wewnątrz. W skrajnym przypadku
urbanistycznym czy społeczno-gospodarczym.
szyld z logo będzie mógł mieć ⅓ wysokości całej elewacji.
Dla obiektów o szczególnie dużej powierzchni Handlowej i wyróżniającej
Dodatkowo, centra handlowe otrzymały możliwość
się wielością podmiotów prowadzących w nich działalność, uzasadniona
postawienia ogromnych szyldów wolnostojących – do 8 m
wydaje się być możliwość sytuowania na swoich elewacjach widocznych
wysokości w centrum i 20 m wysokości poza centrum.
szyldów. Z racji szczególnej morfologii tego typu obiektów (duża skala,
Ciężko zgodzić się z tak szczególnym traktowaniem.
brak okien, duża odległość od publicznych ciągów drogowych i pieszych)
Wielkopowierzchniowe sklepy powinny podlegać dokładnie
uzasadniona pod kątem kompozycyjnymi funkcjonalnym jest odpowiednie
tym samym przepisom, co pozostałe budynki. Szczególnie,
zwiększenie dopuszczalnych nośników reklamowych pełniących funkcję
że powstaje ich w Warszawie coraz więcej i już
szyldu. Przy aplikacji regulacji dotyczących tradycyjnych lokali
wystarczająco swoją skalą i formą dominują w naszym
usługowych w skali ulic o charakterze miejskim, szyldy takie nie
mieście.
spełniałyby swojej roli ani pod względem funkcjonalnym, ani
Zapis w uchwale: § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a.
kompozycyjnym. W związku z powyższym, autorzy Uchwały skorzystali z
możliwości, jakie daje art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 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.
Brak wyjątków dla wydarzeń sportowych, kulturalnych i
Należy zwrócić uwagę, że analizowany zapis wskazuje, że wydarzenia te
Uwaga skierowana do
społecznych
będą musiały się odbywać w ogólnodostępnej przestrzeni pozostającej w
dalszej analizy
Niepokojący jest zupełny brak regulacji dla reklamy
zarządzie publicznym, co w praktyce powinno wykluczyć urządzanie
wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych. Można
imprez o charakterze fikcyjnym. Ponadto, całkowity zakaz takich instalacji
obawiać się, że będzie to furtka do obchodzenia prawa
byłby trudny do uzasadnienia, skoro stanowią one standardowy element
poprzez tworzenie fikcyjnych wydarzeń sportowych tylko po
ww. imprez, w szczególności o charakterze sportowym, również w
to, żeby zaśmiecać miasto reklamami – podobnie jak
przekroju międzynarodowym. Niemniej, wskazany przepis zostanie
obecnie mamy fikcyjne remonty rusztowań przez lata, które
ponownie przeanalizowany podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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nie są żadnymi remontami.
Zapis w uchwale: § 9 ust. 1 pkt. 5 lit. a.

Uchwały.

305 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

Brak wyjątków dla kin, teatrów i publicznych instytucji kultury Uwaga skierowana do
Pozwolenie na wieszanie płacht o powierzchni 50 m2 nie ma dalszej analizy
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.
Zapis w uchwale: § 5 ust. 2 pkt 1 lit c tiret drugie.

Dla wielu publicznych instytucji kultury szyldy banerowe są jedynym
sposobem prezentowania bieżącej informacji o aktualnych wydarzeniach
kulturalnych; takie rozwiązanie jest także szeroko stosowane w
podobnych sytuacjach w krajach europejskich. Istotne jest określenie
maksymalnych gabarytów i liczby tego typu nośników reklamowych, a
także właściwe zakomponowanie ich w ramach konkretnej sytuacji
przestrzennej, co jednak leży poza praktycznymi możliwościami niniejszej
Uchwały. Wskazane zapisy zostaną ponownie przeanalizowane podczas
prac nad kolejną wersją dokumentu.

306 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

Grodzone osiedla do rozgrodzenia. Uchwała co prawda
Uwaga skierowana do
zatrzymuje dalsze grodzenie osiedli, ale tylko tych
dalszej analizy
wybudowanych przed 1989. To zdecydowanie za mało –
przepisy powinny iść zdecydowanie dalej. Już istniejące
ogrodzenia niezgodne z Uchwałą powinny zostać
zlikwidowane w ciągu kilku lat, a stawianie nowych znacznie
ograniczone. Jest to o tyle ważne, że na przestrzeni
ostatnich lat ogrodzenia zyskało kilkaset starych osiedli,
skutecznie ograniczając pieszą komunikację i zmuszając
ludzi do nadkładania drogi. Zapis w uchwale: § 17, § 18.

Istnienie wskazanego problemu nie budzi wątpliwości, niemniej wobec
skali zagadnień koniecznych do uregulowania w skali miasta
przygotowany projekt Uchwały priorytetyzuje zapisy, które zapewnią
stosunkowo szeroki konsensus społeczny i realność egzekucji.
Obowiązek likwidacji istniejących ogrodzeń wiązałby się nie tylko z
silnymi kontrowersjami na etapie akceptacji legislacyjnej i społecznej
dokumentu, ale wymagałby znacznego rozbudowania do skomplikowanej
postaci odpowiednich zapisów merytorycznych w celu jak najlepszego
zdefiniowania ogrodzeń wymagających rozbiórki. Taki kierunek działań
mógłby w ostatecznym rozrachunku zaowocować przewagą efektów
negatywnych nad pozytywnymi, zarówno na etapie przyjmowania
Uchwały, jak i jej późniejszej, ewentualnej egzekucji. Problem poddany
zostanie jednak ponownej analizie, szczególnie w kontekście
ograniczenia obowiązku dostosowania do uchybień materiałowych i w
dłuższej perspektywie czasowej.

307 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

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.
Zapis w uchwale: § 12.
Redefinicja obszaru śródmiejskiego
Obszar śródmiejski powinien mieć granice zewnętrzne
identyczne z granicami zewnętrznymi dzielnic sąsiadujących
ze Śródmieściem (obszar dawnej gminy Centrum). Cały ten
teren, w znacznej mierze pokrywający się z przedwojennymi
granicami Warszawy, charakteryzuje się miejskością, która
nie powinna być degradowana np. przez wprowadzanie
większych nośników reklamowych.
Zapis w uchwale: § 2 ust. 1 pkt 2.
Ogradzanie – tak, ale nie tak dużych terenów
Uchwała dopuszcza grodzenie terenów, których dwa
najbardziej oddalone od siebie punkty odległe są od siebie o
nie więcej niż 400 m. Może to oznaczać konieczność ponad
pół kilometra marszu, żeby obejść daną posesję (400 m to
przekątna np. posesji o wymiarach 280x280 m). To bardzo
dużo, szczególnie dla osób, które nie używają samochodu, a
często i roweru (np. starszych). Należy zmniejszyć ten

Postulat należy uznać za godny analizy z uwagi na trwające równolegle
działania mające na celu opracowanie miejskich wzorów słupa
ogłoszeniowo-reklamowego. Zweryfikowane zostaną możliwości
wprowadzenia odpowiednich zapisów do kolejnej wersji projektu Uchwały.
Minimalne odległości wzajemne między słupami zawiera już
dotychczasowy projekt Uchwały (gdzie podana odległość wynosi 50 m).
Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
przesądzeniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na podstawie
kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych. Przedwojenne
granice administracyjne nie odpowiadają w pełni rzeczywistej i aktualnej
strukturze hierarchicznej przestrzeni miasta. Problem poddany zostanie
jednak ponownej analizie.

308 14.07.20 Miasto Jest
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Nasze
godz.
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Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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Wartość została ustalona jako zbliżona do wartości typowych dla
dużych, rozplanowanych kwartałów zabudowy historycznego Śródmieścia
Warszawy, np. kwartału Marszałkowska-Nowowiejska-Śniadeckich czy
Krucza-Hoża-Mokotowska-Wilcza, co wykluczyć
powinno wygradzanie z przestrzeni miasta obszarów zbyt rozległych, by
zapewnić funkcjonalność jego struktury. Omawiane zagadnienie zostanie
jednak poddane ponownej analizie.

parametr do 300 m.
Zapis w uchwale: § 17 ust. 9 pkt 1.

310 14.07.20 Miasto Jest
17
Nasze
godz.
23:08

Usunąć wyjątek dla szyldów za szybą cofniętych o 20 cm
Uwaga skierowana do
Projekt zakazuje wyklejania całych szyb reklamą lokalu
dalszej analizy
(czyli szyldem), ale łatwo zakaz obejść – wystarczy postawić
20 cm za szybą szyld, który zajmie nawet cały obrys okna i
będzie doskonale widoczny (można go silnie oświetlić
zewnętrznym źródłem światła). Należy usunąć ten wyjątek.
Zapis w uchwale: § 4 pkt 5.

Usunięcie wskazanego zapisu powodowałoby zakaz umieszczania
jakichkolwiek szyldów we wnętrzu sklepu, co stanowiłoby przepis nie tylko
bardzo radykalny, ale i nieuzasadniony wymogami ładu przestrzennego.
Ponadto, w przypadkach wielu branż umieszczanie szyldów pobliżu szyby
witryny, od wewnątrz, jest popularną i nieszkodliwą kompozycyjnie
praktyką (np. biura podróży, pośrednictwo nieruchomości). Ponownej
analizie podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały zostaną
poddane jednak dopuszczalne parametry takich instalacji.
Uwaga
Zakres delegacji ustawowej uniemożliwia określanie w Uchwale
nieuwzględni szablonów wykonania szyldów, rozumianych jako określenie
ona
specyficznych cech komunikatów umieszczanych na powierzchni
ekspozycyjnej. Przy rozproszonym aspekcie własnościowym i
powierzchniowym szyldów informujących o ofertach sprzedaży
nieruchomości, istotny dla efektywności wdrożenia zapisów Uchwały
będzie stopień internalizacji jej rozstrzygnięć przez społeczeństwo. W tym
kontekście istotne wydaje się dążenie do uwzględnienia jak największego
zakresu dotychczasowych praktyk w dziedzinie reklamy zewnętrznej, o ile
nie odgrywają one szczególnej roli dla stanu ładu przestrzennego – a tak
należy ocenić skalę dopuszczeń dotyczących ofert sprzedaży lub
wynajmu w projekcie Uchwały, biorąc pod uwagę ich jednoczesne
ograniczenia gabarytowe.
Uwaga
Przesądzanie kwestii proceduralnych związanych z egzekucją zapisów
nieuwzględni Uchwały przez urząd gminy bądź jego jednostki organizacyjne wykracza
ona
poza dyspozycję ustawową Uchwały i powinno się odbywać na poziomie
zarządzeń wójta gminy względnie bezpośrednich decyzji zarządczych.

311 14.07.20 Miasto Jest
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Nasze
godz.
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Estetyczne ogłoszenia najmu i sprzedaży lokali
Projekt Uchwały dopuszcza umieszczanie ofert sprzedaży
lub wynajmu lokalu w formie banerów i tablic zawieszonych
na balustradach, co wygląda szczególnie nieestetyczne.
Domagajmy się, aby wzorem miast zachodniej Europy, takie
oferty tworzone były według standardowych szablonów i
umieszczane tylko w drzwiach i oknach lokali.
Zapis w uchwale: § 4 pkt 6 lit. a.

Na wstępie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że brak
jakiejkolwiek informacji o planach skutecznego
egzekwowania nowego prawa. Ustalenie i zapisanie tego
jakie jednostki miejskie i w jakim zakresie będą
odpowiedzialne za monitorowanie przestrzeni publicznej i
nakładanie kar za nielegalne reklamy jest niezbędne, aby
krajobraz miejski faktycznie uprzątnąć.
313 14.07.20 Miasto Moje A Wraz z wprowadzeniem opłaty reklamowej (przedmiot
Uwaga
17
w Nim
osobnej Uchwały) postulujemy utworzenie dostępnej
nieuwzględni
godz.
publicznie w internecie bazy zgłoszonych reklam, od których
ona
23:33
pobierana jest opłata reklamowe. Taki publiczny rejestr
umożliwi społeczną kontrolę nad nośnikami, które mogą być
nielegalne. Tak samo liczymy na to, że dostępna publicznie
będzie lista tych nośników, które znajdą się w pasie
drogowym pod jurysdykcją Zarządu Dróg Miejskich.
314 14.07.20 Miasto Moje A Odnosząc się do wprowadzonego podziału na obszary
Uwaga skierowana do
17
w Nim
sugerujemy zastanowienie się, czy nie warto byłoby
dalszej analizy
godz.
wyodrębnić dodatkowych obszarów dla lokalnych centrów
23:33
dzielnicowych poza strefą centralną i śródmiejską, dla
których obowiązywały podobne regulacje jak dla strefy
śródmiejskiej.
312 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33
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Uwaga wydaje się być godna przeanalizowania przez odpowiednie
jednostki merytoryczne na etapie wdrażania Uchwały, przede wszystkim
pod kątem prawnym i proceduralnym, niemniej wykracza ona poza
dyspozycje ustawowe konsultowanego aktu.

Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
przesądzeniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na podstawie
kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych. Zostaną one jednak
ponownie przeanalizowane podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.

315 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

Zaskoczył nas fakt wprowadzenia w uchwale warunków
preferencyjnych dla instytucji kultury. Naszym zdaniem
przykład powinien iść “z góry”, wobec czego wyjątki są dla
nich nieuzasadnione.

316 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

W definicji wyświetlacza postulujemy rozszerzenie interwału Uwaga skierowana do
zmian ekspozycji do 30 sekund. Interwał 10 sekundowy jest dalszej analizy
naszym zdaniem zbyt krótki, w szczególności w sytuacji
dużego nagromadzenia nośników, na przykład na
przystankach.

317 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

Jeżeli to możliwe, to sugerujemy wprowadzenie definicji
szyldu neonowego, tak żeby można było regulować
usytuowanie neonów niezależnie od definicji szyldów
kasetonowych i tablicowych, do których obecnie będą się
zaliczać neony. W takim wypadku należałoby go uwzględnić
w poszczególnych zapisach, w szczególności w paragrafie
5, ustęp 1 punkt 1 litery a, b i c.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Dla wielu publicznych instytucji kultury szyldy banerowe są jedynym
sposobem prezentowania bieżącej informacji o aktualnych wydarzeniach
kulturalnych; takie rozwiązanie jest także szeroko stosowane w
podobnych sytuacjach w krajach europejskich. Istotne jest określenie
maksymalnych gabarytów i liczby tego typu nośników reklamowych, a
także właściwe zakomponowanie ich w ramach konkretnej sytuacji
przestrzennej, co jednak leży poza praktycznymi możliwościami niniejszej
Uchwały. Wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją dokumentu.
Brak jest przekonującego uzasadnienia dla wskazanej w uwadze tezy.
Wskazany przepis poddany zostanie jednak ponownej analizie w trakcie
prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga
Należy podkreślić, że zgodnie z definicjami zawartymi w projekcie
nieuwzględni Uchwały, neony nie są tożsame z pojęciami szyldów kasetonowych i
ona
tablicowych, a jedynie z ich podzbiorem o ażurowej formie. Uwaga nie
zawiera argumentacji, dlaczego istotne z punktu widzenia celów Uchwały
byłoby wyodrębnienie definicji neonu, tj. jakie specyficzne regulacje z
użyciem tego pojęcia należałoby wprowadzić.

318 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 4 – w punkcie 3 postulujemy ograniczenie łącznej
17
w Nim
liczby szyldów na terenie nieruchomości przez jeden
godz.
podmiot z 10 do 5.
23:33

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Paragraf 4 – w punkcie 5 postulujemy wprowadzenie
ograniczenia powierzchni ekspozycyjnej szyldów do 20%
prześwitu witryny niezależnie od istnienia bądź nie źródła
światła. W praktyce zrówna to szyldy wewnątrz lokalu z tymi
umieszczonymi na witrynie.
320 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 1 litera e, zwracamy uwagę,
17
w Nim
że popularnie używane szyldy metalowe lub plastikowe mają
godz.
mniej niż 0,5cm, a więc będą wg. przepisów Uchwały
23:33
traktowane jako “szyldy banerowe” lub “szyldy naklejkowe” i
nie będą dozwolone przy wejściu do budynku lub bramy.
Być może należałoby wprowadzić zapisy umożliwiające
stosowanie tego typu szyldów.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Limit 10 sztuk wyznaczony został przy wzięciu pod uwagę z jednej strony
konieczności minimalizacji liczby nośników reklamowych z pożytkiem dla
ładu przestrzennego, z drugiej – specyficznego charakteru oszyldowania
niektórych typów działalności gospodarczej, np. stacji benzynowych,
stosujących jednocześnie w sposób niekolidujący z zasadami ładu
przestrzennego wiele form i lokalizacji szyldów (wiata, budynek, pylon
cenowy i in.).
Uwaga nie wskazuje konkretnych przypadków, w których liczba 10
szyldów sytuowanych przez jeden podmiot na nieruchomości mogłaby się
okazać niewystarczająca pod względem funkcjonalnym. Zagadnienie to
zostanie jednak ponownie przeanalizowane w trakcie prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.
Możliwość wprowadzenia propozycji do zapisów Uchwały zostanie
przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją dokumentu.

Uwaga
uwzględniona

Odpowiednie zapisy zostaną skorygowane w trakcie prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

319 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33
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321 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 1 litera f postulujemy
Uwaga skierowana do
usunięcie zapisu “lub, w przypadku instytucji kultury i nauki, dalszej analizy
maksymalnie dwóch szyldów banerowych na ciąg podcieni
lub portyk, nieprzesłaniających więcej niż 50% prześwitu i
umieszczonych na okres nieprzekraczający 30 dni”. Naszym
zdaniem nie powinno być wyjątków dla instytucji kultury.

Dla wielu publicznych instytucji kultury szyldy banerowe są jedynym
sposobem prezentowania bieżącej informacji o aktualnych wydarzeniach
kulturalnych; takie rozwiązanie jest także szeroko stosowane w
podobnych sytuacjach w krajach europejskich. Istotne jest określenie
maksymalnych gabarytów i liczby tego typu nośników reklamowych, a
także właściwe zakomponowanie ich w ramach konkretnej sytuacji
przestrzennej, co jednak leży poza praktycznymi możliwościami niniejszej
Uchwały. Wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją dokumentu

322 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 1 litera g postulujemy
wprowadzenie absolutnej maksymalnej wysokości szyldów
nad wejściem do budynku w postaci dopisku “25%
wysokości witryny, ale nie więcej niż 0,5m”.

W kolejnej wersji projektu Uchwały wprowadzone zostanie dodatkowe
ograniczenie wysokości szyldu wyrażone w wartości bezwzględnej.

323 14.07.20
17
godz.
23:33
324 14.07.20
17
godz.
23:33

Uwaga
uwzględniona

Miasto Moje A Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 1 litera h postulujemy
w Nim
ograniczyć maksymalną wysokość szyldów tablicowych w
przejeździe bramnym z 0,8 do 0,5 metra.

Uwaga
Nie została przedstawiona argumentacja za zróżnicowaniem wysokości
nieuwzględni szyldów w przejeździe bramnym i szyldów nad witrynami.
ona

Miasto Moje A Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 1 litera j postulujemy
w Nim
usunięcie drugiego tiretu dopuszczającego umiejscowienie
szyldów informujących o aktualnym asortymencie.

Uwaga
Nie została przedstawiona argumentacja za usunięciem wskazanego
nieuwzględni zapisu. Jest on zgodny z obecną praktyką, która nie wywołuje wyraźnych
ona
negatywnych efektów kompozycyjnych.

325 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 5 – sugerujemy usunięcie w ustępie 1 punkt 1 litery
17
w Nim
k, która stwarza wyjątek dla instytucji kultury.
godz.
23:33
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godz.
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godz.
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Uwaga
Nie została przedstawiona argumentacja za usunięciem wskazanego
nieuwzględni zapisu. Jest on zgodny z obecną praktyką i uzasadniony jest szczególną
ona
rolą kulturalną i misją publiczną podmiotów, których dotyczy
dopuszczenie.

Miasto Moje A Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 2 litera c sugerujemy
w Nim
zastąpienie słowa “winny” słowem bardziej jednoznacznie
wskazującym na nakaz.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Miasto Moje A Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 3 litera b postulujemy
w Nim
zwiększenie maksymalnej powierzchni szyldu
semaforowego z 0,5m2 do 0,64m2 i zrezygnowanie z
wyjątku dotyczącego szyldu kwadratowego,

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

328 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
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Paragraf 5 – w ustępie 1 punkt 3 litera b postulujemy:
Uwaga skierowana do
zmiana zapisu, który może zostać różnie zrozumiany, z
dalszej analizy.
„powierzchnia ekspozycyjna szyldu [...] nie może być
oddalona od elewacji bardziej niż o 1 metr” na “żaden
element szyldu nie może być oddalony dalej niż o 1 metr od
elewacji”.

329 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
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Paragraf 5 – w ustępie 2 punkt 1 litera a postulujemy, aby
maksymalna wysokość szyldów na elewacji wynosiła 4
metry (a nie 5 lub 6 metrów w zależności od powierzchni i
typu obiektu).

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

122

Zawarta w analizowanym zapisie dyspozycja stanowi zalecenie, a nie
bezwzględny nakaz z uwagi na trudności z jej właściwą realizacją na
budynkach o różnej wysokości witryn. Zagadnienie to zostanie jednak
ponownie przeanalizowane.
Uwadze nie towarzyszy uzasadnienie. Proponowana zmiana uprościłaby
zapis, spowodowałaby jednak zwiększenie maksymalnej wysokości
spodziewanego, najbardziej popularnego formatu szyldów semaforowych
z 1x0,5 m do 1x0,64 m, co byłoby zjawiskiem niepożądanym z punktu
widzenia ładu przestrzennego. Zapis zostanie jednak ponownie
przeanalizowany podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Przy tradycyjnych, ozdobnych szyldach semaforowych, wykonanych w
technologii kutego metalu, elementy zdobiące często znacznie
wykraczają poza powierzchnię ekspozycyjną szyldu, tworząc przy tym
pozytywny efekt kompozycyjny. Proponowana zmiana znacznie
zmniejszyłaby możliwości sytuowania obiektów wykonanych w takiej
estetyce. Zagadnienie zostanie jednak ponownie przeanalizowane w
trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.
Zapis zostanie ponownie przeanalizowany podczas prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

330 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
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Paragraf 5 w ustępie 2 punkt 1 litera b postulujemy albo
ograniczenie spisu z pierwszego tiretu tylko do instytucji
kultury albo rozszerzenie go o inne typy działalności (czemu
znalazł się tam akurat hotel, a nie np. restauracja lub biuro
podróży?)

Uwaga
W przeciwieństwie do restauracji lub biura podróży, hotel zajmuje
nieuwzględni zazwyczaj cały budynek bądź jego istotną część – stąd uzasadnione jest
ona
ponadstandardowe oznaczenie takiego budynku, co zgodne jest z
wieloletnią tradycją oszyldowania hoteli zarówno w kraju, jak i za granicą.

331 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 5 – w ustępie 2 punkt 1 litera b postulujemy
17
w Nim
ograniczenie maksymalnej głębokości szyldów
godz.
semaforowych z 1,5 metra do 1 metra (trzeci tiret)
23:33
332 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

Uwaga
Z prowadzonych analiz tego zagadnienia wynika, że szyldy semaforowe
nieuwzględni usytuowane poza strefą parteru wymagają zastosowania większej skali
ona
niż w przypadku ich odpowiedników położonych bliżej poziomu chodnika.
Stopień ingerencji takich nośników w krajobraz miasta będzie jednak
ograniczony z uwagi na wymagany ażurowy charakter tego typu instalacji.

Paragraf 5 – w ustępie 2 punkt 1 litera c zdecydowanie
Uwaga skierowana do
postulujemy usunięciu drugiego tiretu umożliwiającego
dalszej analizy
instytucjom kultury wieszanie banerów lub siatek. Po raz
kolejny chcemy podkreślić, że nie takiego rodzaju informacji
o ofercie kulturalnej danej placówki spodziewamy się w
przestrzeni miejskiej.

Paragraf 5 – w ustępie 2 punkt 1 litera d stanowczo
domagamy się usunięcia możliwości umieszczania
wyświetlaczy o powierzchni 50m2, lub jakichkolwiek innych
urządzeń reklamowych tych rozmiarów na elewacjach.
Niezależnie od powyższego, kuriozalne wydaje się
uzależnienie dopuszczalnych typów reklamy od ilości sal
projekcyjnych lub ilości miejsc. Sugerujemy, aby w uchwale
zapisać również preferowaną liczbę dostępnych toalet i
automatów z popcornem. Jednak wychodząc naprzeciw
potrzebom widzów kin, jako stowarzyszenie będziemy od tej
chwili starać się o obecność stale działających wyświetlaczy
w salach projekcyjnych, które informowałyby o aktualnej
ofercie kulturalnej. Podsumowując – postulujemy usunięcie
całej litery d.
334 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 5 – w ustępie 3 punkt 1 litera d postulujemy
17
w Nim
ograniczenie maksymalnego rozmiaru szyldów z 6 do 4
godz.
metrów.
23:33
333 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

Dla wielu publicznych instytucji kultury szyldy banerowe są jedynym
sposobem prezentowania bieżącej informacji o aktualnych wydarzeniach
kulturalnych; takie rozwiązanie jest także szeroko stosowane w
podobnych sytuacjach w krajach europejskich. Istotne jest określenie
maksymalnych gabarytów i liczby tego typu nośników reklamowych, a
także właściwe zakomponowanie ich w ramach konkretnej sytuacji
przestrzennej, co jednak leży poza praktycznymi możliwościami niniejszej
Uchwały. Wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją dokumentu.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zapis zostanie ponownie przeanalizowany podczas prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

335 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 6 – w ustępie 1 punkt 1 (kioski) postulujemy w
Uwaga skierowana do
17
w Nim
literze a, c oraz literze d tiret drugi: ograniczyć maksymalną dalszej analizy
godz.
wysokość szyldu z 0,8 do 0,5 metra
23:33

Zapis zostanie ponownie przeanalizowany podczas prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

336 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 6 – w ustępie 1 punkt 1 (kioski) postulujemy w
17
w Nim
literze b usunąć możliwość sytuowania szyldów
godz.
semaforowych
23:33

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zapis zostanie ponownie przeanalizowany podczas prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

337 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 6 – w ustępie 1 punkt 2 litera c tiret drugi
17
w Nim
postulujemy ograniczyć maksymalną wysokość szyldów
godz.
naklejkowych i muralowych w witrynach przejść

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zapis zostanie ponownie przeanalizowany podczas prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.
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23:33

podziemnych z 0,8 do 0,5 metra.

Paragraf 6 – w ustępie 1 punkt 4 postulujemy usunąć jeden
poziom zaprzeczeń przeformułowując zapis na “zabrania się
sytuowania szyldów innych, niż szyldy tablicowe i
kasetonowe o maksymalnej wysokości 1 metra.” Obecny
przepis może sugerować, że wszystkie szyldy wyższe od 1
metra są dozwolone.
339 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 6 – w ustępie 1 punkt 3 litera c nie bardzo
17
w Nim
rozumiemy intencje twórców Uchwały. Życzylibyśmy sobie,
godz.
aby ogrodzenia placów budowy wyglądały profesjonalnie jak
23:33
np. to okalające miejsce powstawania kompleksu biurowego
Spark lub niektóre ogrodzenia przy rondzie Daszyńskiego.
Żadne z nich jednak nie jest szyldem muralowym ani
tablicowym (bo to że w całości są szyldami wydaje nam się
oczywiste - skoro wielkoformatowa reklama
sklepu/asortymentu tego sklepu na Domach Centrum także
może nim być).
340 14.07.20 Miasto Moje A Uwagi do paragrafu 7 ustęp 2 – w całym ustępie drugim
17
w Nim
postulujemy usunięcie zapisów dotyczących restauracji
godz.
umożliwiających kupno z samochodu. Nie widzimy
23:33
uzasadnienia dla wprowadzania wyjątku dla tego typu
obiektów.
341 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 7 ustęp 2 –Jednocześnie zwracamy uwagę na
17
w Nim
nieścisłość w dozwolonej wysokości szyldu - czy ma on
godz.
mierzyć do 10 m włącznie czy tylko i wyłącznie 10 m?
23:33
342 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 7 ustęp 2 - W punkcie 2 postulujemy ograniczenie
17
w Nim
stawiania wolnostojących szyldów flagowych wyłącznie do
godz.
strefy miejskiej i przedmieść – wyłączone z takiej możliwości
23:33
powinny być strefy centralna i śródmiejska. Nie jesteśmy
zwolennikami tego rodzaju strefowania, jednocześnie jednak
uważamy, że wolnostojący szyld flagowy zbyt często mógłby
przybierać mało reprezentacyjne formy.
343 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 7 ustęp 2 – w punkcie 4 postulujemy ograniczenie
17
w Nim
wysokości wszystkich szyldów wolnostojących z 20 do 8
godz.
metrów. Tak wysokie szyldy w obrębie miasta nie powinny
23:33
być dopuszczalne.
338 14.07.20 Miasto Moje A
17
w Nim
godz.
23:33

Uwaga
uwzględniona

Uwaga trafna.

Uwaga
Uwaga nie jest jasna i nie zawiera czytelnego postulatu.
nieuwzględni
ona

Uwaga
Szczególne rozwiązania szyldowe dla tego typu obiektów posiadają długą
nieuwzględni tradycję i stanowią standard w innych miastach europejskich.
ona
Zapisy § 7 ust. 2 zostaną przeformułowane w celu uniknięcia wskazanej
niejednoznaczności.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
Brak jest przekonujących argumentów na faktyczną dolegliwość
nieuwzględnio przestrzenną dopuszczeni szyldów flagowych w strefie centralnej i
na
śródmiejskiej mimo przykładów takich instalacji w ścisłym centrum
Warszawy (m.in. ul. Marszałkowska 94/98, ul. Plater 53).

Uwaga
Wymiary takie dobrane zostały pod kątem skali rozwiązań urbanistycznonieuwzględni drogowych, w kontekście których dopuszcza się sytuowanie takich
ona
obiektów. Zaproponowana skala tego typu instalacji nie odbiega od
rozwiązań stosowanych przy podobnych obiektach handlowych w wielu
miastach europejskich.

Miasto Moje A Paragraf 7 ustęp 2 – punkt 8 sugerujemy rozbić na mniejsze Uwaga
w Nim
składowe, aby zwiększyć jego czytelność, która jest obecnie uwzględniona
znikoma.

Zapis zostanie przeformułowany w trakcie prac nad kolejną wersją
projektu Uchwały.

Miasto Moje A Uwagi do paragrafu 8 – postulujemy skrócenie okresu
w Nim
dostosowawczego szyldów z 3 do 2 lat.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przesądzenia dotyczące okresu dostosowania nośników reklamowych do
zapisów Uchwały zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją dokumentu.

346 14.07.20 Miasto Moje A Uwagi do paragrafu 9 – sugerujemy dodanie ustępu 6, który Uwaga skierowana do
17
w Nim
wskazywałby, że maksymalny rozmiar reklamy
godz.
dopuszczonej na terenie Warszawy to 18m 2 włącznie, za

Uwaga nie zawiera argumentacji, która wskazywałaby, że takie
rozwiązanie, zastosowane np. do murali, pozytywnie wpłynie na stan ładu
przestrzennego. Przesądzenia dotyczące maksymalnych powierzchni

344 14.07.20
17
godz.
23:33
345 14.07.20
17
godz.
23:33
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wyjątkiem remontowych siatek reklamowych regulowanych
w paragrafie 11 ustęp 3. Chcemy, aby (poza wskazanym
wyjątkiem) 18 m2 było górną granicą dopuszczalnego
formatu reklamy - także dla murali i siatek reklamowych na
ścianach technicznych obiektów.
347 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 9 – w ustępie 1 punkt 1 wydaje nam się zasadne
17
w Nim
dopisanie także lasów, parków, skwerów, ogródków
godz.
jordanowskich i innych terenów zielonych, stanowiących
23:33
zamknięty katalog miejsc i posiadających jasno określone
granice.
23:33

dalszej analizy

ekspozycyjnych poszczególnych typów nośników reklamowych zostaną
jednak poddane ponownej analizie.

Wskazany przepis obejmuje grunty leśne. Poszerzenie katalogu wyłączeń
zostanie poddane analizie podczas prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały, przy czym należy zauważyć, że niektóre zaproponowane
terminy, jak „skwery” czy „inne tereny zielone” nie posiadają jasno
określonych granic pojęciowych, umożliwiających zastosowanie ich w
wiążących przepisach prawa.
348 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 9 – uważamy, że wyłączenie spod regulacji
Należy zwrócić uwagę, że analizowany zapis wskazuje, że wydarzenia te
Uwaga skierowana do
17
w Nim
wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych w ustępie dalszej analizy
będą musiały się odbywać w ogólnodostępnej przestrzeni pozostającej w
godz.
1 punkt punkt 5 litera a może rodzić spore nadużycia. Tego
zarządzie publicznym, co w praktyce powinno wykluczyć urządzanie
23:33
rodzaju imprezy powinny być przedmiotem zainteresowania
imprez o charakterze fikcyjnym bądź inne nadużycia. Ponadto, całkowity
urzędników odpowiedzialnych za stołeczną estetykę w tym
zakaz takich instalacji byłby trudny do uzasadnienia, skoro stanowią one
samym stopniu, co inne przykłady ingerencji w przestrzeń
standardowy element ww. imprez, w szczególności o charakterze
publiczną miasta.
sportowym, również w przekroju międzynarodowym. Niemniej, wskazany
przepis zostanie ponownie przeanalizowany podczas prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.
349 14.07.20 Miasto Moje A Uwagi do paragrafu 10 – postulujemy, aby w punkcie 1
Uwaga
Analizy obu wskazanych w uwadze rozwiązań technologicznych wskazują
17
w Nim
murale reklamowe i siatki reklamowe traktowane były tak
nieuwzględni na wyraźnie lepsze dopasowanie do miejskiego kontekstu
godz.
samo - objęte były takimi samymi obostrzeniami. Możemy
ona
urbanistycznego rozwiązań malarskich, a nie drukowanych – zarówno z
23:33
się czarować, że murale charakteryzują się większym
uwagi na tradycję historyczną, jak i estetyczną przewagę ręcznego
artystycznym kunsztem, mają “duszę” itd., ale jeśli sami
charakteru pracy nad maszynowym a także możliwość uniknięcia
twórcy tychże nośników przyznają, że najczęściej po prostu
dodatkowych elementów w przestrzeni miejskiej (siatka, elementy
odwzorowują pomysły odgórnie zaaprobowanych kampanii
konstrukcyjne).
(czyt. “przerysowują” grafiki, które umieszczane są np. na
billboardach albo wielkoformatowych płachtach), to nie
Projekt Uchwały w określonych sytuacjach dopuszcza, a nie nakazuje
widzimy powodów, by uprzywilejowywać konkretną branżę.
realizowanie nośników reklamowych w formie muralu. Nie jest jasne, na
Zwłaszcza iż mural na zabytkowej ścianie technicznej nie
czym miałaby podlegać utrata przez Prezydenta m.st. Warszawy kontroli
będzie wyglądał lepiej niż reklamowa siatka (a która jednak
nad ścianami pozostającymi pod jego zarządem.
została na zabytkach zakazana). Postulujemy także - co
zostało wzmiankowane wyżej - ograniczenie formatu muralu
i siatki do 18m2, niezależnie od wielkości ściany, na której
zostały umieszczone oraz o dookreślenie, że na jednej
ścianie może znajdować się jeden mural lub jedna siatka.
Zastanawiamy się również, czy Urząd Miasta zamierza
prowadzić jakąkolwiek politykę funkcjonowania murali
artystycznych w przestrzeni publicznej, jeśli wszystkie
ściany techniczne mogą zostać przekształcone w miejsca
reklamowe, bez żadnej odgórnej kontroli (tak rozumiemy ten
zapis)?
350 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 11 – w punkcie 3 postulujemy, aby powierzchnia
Uwaga skierowana do
Rezygnacja z obowiązku odwzorowania elewacji, maksymalny udział
17
w Nim
ekspozycyjna siatki remontowej wynosiła 30% niezależnie
dalszej analizy
powierzchni ekspozycji reklamy w ogólnej powierzchni siatki, a także
godz.
od obszaru. W obszarach centralnym i śródmiejskim należy
minimalny przedział czasowy pomiędzy okresami ekspozycji nośnika
23:33
dopuścić możliwość pozostania przy jednolitym kolorze
reklamowego zostaną poddane ponownej analizie.
siatki, zamiast odwzorowywania elewacji. Nierzadko tego
rodzaju wizualizacje bardziej szkodzą swoim
prymitywizmem niż pomagają, więc wykonawca powinien
mieć wybór. Sugerujemy, aby rozszerzyć okres “karencji”
między jednym a drugim remontem, kiedy możliwa będzie
Uwaga skierowana do
dalszej analizy

125

prezentacja reklamy na siatce - z 5 do 10 lat. Uważamy, że
pozwoli to lepiej chronić przestrzeń przed ewentualnymi
nadużyciami, a także bardziej odpowiada realiom. Z drugiej
strony, nic nie stoi na przeszkodzie, by budynek był
remontowany lub czyszczony częściej - po prostu wtedy na
siatce nie pojawi się reklama.
351 14.07.20 Miasto Moje A Paragraf 11 – zdecydowanie postulujemy wykreślenie
17
w Nim
punktu 4 litera b. Nie należy legalizować czegoś, co
godz.
drastycznie obniża jakość kampanii wyborczych, a ponadto
23:33
spotyka się ze sporym społecznym sprzeciwem, czego
dowodem jest choćby facebookowy profil “Nie głosuję na
polityków, którzy zaśmiecają moje miasto”.

352 14.07.20
17
godz.
23:33
353 14.07.20
17
godz.
23:33
354 14.07.20
17
godz.
23:33

Miasto Moje A Paragraf 11 – w punkcie 5 nie oczekujemy legalizacji
w Nim
plakatów na ogrodzeniach, a tym bardziej ubierania ich w
jakąś niby-estetyczną formułę “co 3 metry”. Tym samym
sugerujemy wykasowanie tego punktu.
Miasto Moje A Paragraf 12 – w ustępie 2 punkt 4 sugerujemy dodanie
w Nim
ograniczenia “w postaci trwałej konstrukcji”.
Miasto Moje A Paragraf 12 – w ustępie 3 punkt 1 litera c sugerujemy
w Nim
zwiększenie promienia - dla formatu średniego do 200 m
włącznie, dla formatu dużego do 500 m włącznie.

355 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55

356 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55

357 14.07.20 A. S.
17

Uwaga
Przy tworzeniu regulacji prawnych należy brać pod uwagę ich praktyczne
nieuwzględni skutki. Prawne ograniczenie reklamy wyborczej wyłącznie do nośników
ona
systemowych nie byłoby skuteczne z uwagi na odmienne uwarunkowania
organizacyjno-terminowe tego typu kampanii promocyjnych w porównaniu
do komercyjnego rynku reklamy i spowodowałoby znacznie większy
zakres niekontrolowanych działań w przestrzeni. Należy również
wskazać, że wybory nie stanowią działalności gospodarczej i odgrywają
kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, na co
wskazuje poświęcenie temu procesowi m.in. art. 62, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 127, 128, 129 i 169 Konstytucji RP oraz ustawy Kodeks wyborczy.
Wynika z tego szczególna pozycja prawna komunikacji wyborczej oraz
rola władz publicznych w zapewnieniu jej właściwego funkcjonowania.

Uwaga
nieuwzględni
ona

Rozwiązanie przedstawione w projekcie Uchwały jest powszechnie
stosowane m.in. w Niemczech, a jego zaletą jest możliwość łatwego i
niepozostawiającego trwałych śladów usunięcia nośników reklamowych.
Nie sformułowano uzasadnienia oczekiwań przedstawionych w uwadze.

Uwaga
uwzględniona

Zapis zostanie zmodyfikowany w kolejnej wersji projektu Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Dopuszczalne odległości wzajemne ustandaryzowanych nośników
reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Do § 3: Brak w uchwale definicji szyldu neonowego.
Uwaga
Rozumiem, że rzeczywiście ciężko byłoby wyodrębnić dla
nieuwzględni
niego osobną kategorię, jeśli Uchwała posługuje się
ona
głębokościami jako elementem wyróżniającym nośniki,
zastanawiam się jednak, czy wyszczególnienie jego różnic
technologicznych – w stosunku do szyldu kasetonowego –
jest już niebezpiecznym wkraczaniem w kwestie
„standardów jakościowych” szyldów, których Uchwała nie
może regulować, czy może jeszcze nie.
Do § 3 punkt 25: Wydaje mi się, że przy ustalaniu górnej
Uwaga
granicy głębokości dla szyldu kasetonowego zabrakło
uwzględniona
określenia „(…) 20 cm włącznie”. Inaczej szyld o precyzyjnej
głębokości 20 cm nie będzie ani szyldem kasetonowym ani
semaforem, ponieważ szyld kasetonowy będzie mógł mieć
max. 19,9 cm, a szyld semaforowy będzie uważany za taki,
jeśli jego głębokość wyniesie min. 20,1 cm.
Do § 3 punkt 30: Czy przy tworzeniu definicji dla szyldów
Uwaga skierowana do
tablicowych wzięto pod uwagę, że wiele blaszanych lub
126

Uwaga nie zawiera argumentacji, dlaczego istotne z punktu widzenia
celów Uchwały byłoby wyodrębnienie definicji neonu, tj. jakie specyficzne
regulacje z użyciem tego pojęcia należałoby wprowadzić.

Wskazane zapisy zostaną doprecyzowane w kolejnej wersji projektu
Uchwały.

Treść wskazanych definicji zostanie ponownie przeanalizowana w
kolejnej wersji projektu Uchwały.

godz.
23:55

358 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55

plastikowych tabliczek wywieszanych np. przy wejściu do
budynku (oczywiście mam na myśli te, które informują o
działalności prowadzonej na nieruchomości) ma grubość
mniejszą niż 0,5cm? Czyni je to – wedle Uchwałowych
definicji – banerami lub naklejkami. Czy tak powinno być?
Do § 4 punkt 6: Wyłączenie z tych regulacji obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej
ewidencji zabytków.

dalszej analizy

Zakaz taki wydaje się niedostatecznie uzasadniony z uwagi na
Uwaga
nieuwzględni ograniczoną dolegliwość przestrzenną regulowanych naniesień oraz
znaczną liczbę obiektów chronionych konserwatorsko na terenie m.st.
ona
Warszawy.

359 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55

Do § 5 ustęp 1 punkt 1 f: Nie powinno pozwalać się
Uwaga skierowana do
instytucjom kultury na stosowanie nośników, które
dalszej analizy
powszechnie uważa się za najmniej „estetyczne” i najmniej
współgrające z architekturą. Należy wykreślić z tego punktu
wyjątek dla instytucji kultury i nauki. Wydaje się, że regulacje
proponowane w uchwale nie stoją na straży zasady, że
przykład powinien iść „z góry” – tego, że instytucje kultury i
nauki powinny w specyficzny sposób wizualnie wychowywać
społeczeństwo, reprezentować najwyższe standardy.

Dla wielu publicznych instytucji kultury szyldy banerowe są jedynym
sposobem prezentowania bieżącej informacji o aktualnych wydarzeniach
kulturalnych; takie rozwiązanie jest także szeroko stosowane w
podobnych sytuacjach w krajach europejskich. Istotne jest określenie
maksymalnych gabarytów i liczby tego typu nośników reklamowych, a
także właściwe zakomponowanie ich w ramach konkretnej sytuacji
przestrzennej, co jednak leży poza praktycznymi możliwościami niniejszej
Uchwały. Wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją dokumentu.

360 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55
361 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55

Do § 5 ustęp 1 punkt 2 c: Sugeruję, aby zmienić formułę
tego zdania – i każdego zdania opierającego się na
zaleceniu. Słowo „winny” zastąpić słowem „muszą”, które
jednoznacznie tworzy zasadę.
Do § 5 ustęp 2 punkt 1 d: Należy wykreślić punkt
dopuszczający tego rodzaju ekrany na budynkach kin. Po
pierwsze, w tym kształcie przepisu ograniczenie
wyświetlaczy tylko do kin rodzi pytania o szczególne
uprzywilejowanie konkretnej firmy, która chyba jako
pierwsza umieściła taki nośnik na swojej elewacji i dokładnie
spełnia kryteria opisane w uchwale. Dlaczego kina a nie np.
także centra handlowe (jak Arkadia)? Jeśli za kinami
przemawia „oferta kulturalna”, to ze swej strony mogę
zapewnić, że jako widz korzystający z wspomnianego kina,
nie potrzebuję dodatkowych informacji o aktualnym
repertuarze – a rozumiem, że tylko takie informacje można
byłoby wyświetlić na ekranie. Po drugie, uważam, że w
takim formacie wyświetlacze są absolutnie zbyt inwazyjne –
nawet, jeśli co po niektórzy zarzucą mi, że jestem
„człowiekiem epoki analogowej”.
Do § 6 ustęp 1 punkt 1 b: Szyldy semaforowe na kioskach to
o jeden typ szyldu za dużo.

Uwaga
Zawarta w analizowanym zapisie dyspozycja została sformułowana w
nieuwzględni formie zalecenia z uwagi na brak możliwości jej realizacji w każdym z
ona
możliwych przypadków występujących w praktyce na obszarze m.st.
Warszawy.
Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
Uwaga skierowana do
kolejną wersją projektu Uchwały.
dalszej analizy

Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Do § 7 ustęp 2 punkt 2: Wyłączenie sytuowania szyldów
flagowych z obszarów centralnych i śródmiejskich.

Uwaga
Brak jest przekonujących argumentów na faktyczną dolegliwość
nieuwzględni przestrzenną dopuszczeni szyldów flagowych w strefie centralnej i
ona
śródmiejskiej mimo przykładów takich instalacji w ści-słym centrum
Warszawy (m.in. ul. Marszałkowska 94/98, ul. Plater 53).
Przesądzenia dotyczące okresu dostosowania nośników reklamowych do
Uwaga skierowana do
zapisów Uchwały zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
dalszej analizy
kolejną wersją dokumentu.

362 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55
363 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55
364 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55

Do § 8: Skrócenie okresu dostowawczego dla szyldów z 3
do dwóch lat.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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365 14.07.20 A. S.
17
godz.
23:55

Do § 10 ustęp 1: Murale i siatki reklamowe powinny być
objęte podobnymi obostrzeniami, co należycie wyjaśnia
stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim w swoich uwagach.

Uwaga
Analizy obu wskazanych w uwadze rozwiązań technologicznych wskazują
nieuwzględni na wyraźnie lepsze dopasowanie do miejskiego kontekstu
ona
urbanistycznego rozwiązań malarskich, a nie drukowanych – zarówno z
uwagi na tradycję historyczną, jak i estetyczną przewagę ręcznego
charakteru pracy nad maszynowym a także możliwość uniknięcia
dodatkowych elementów w przestrzeni miejskiej (siatka, elementy
konstrukcyjne).

Projekt Uchwały w określonych sytuacjach dopuszcza, a nie nakazuje
realizowanie nośników reklamowych w formie muralu, w związku z czym
nie jest jasne, na czym miałaby podlegać utrata przez Prezydenta m.st.
Warszawy kontroli nad ścianami pozostającymi pod jego zarządem.
366 14.07.20 A. S.
Do § 11 punkt 4 b: Stanowcze „nie” dla zalegalizowania
Uwaga
Przy tworzeniu regulacji prawnych należy brać pod uwagę ich praktyczne
17
reklamy wyborczej na latarniach. Od tego powinny być inne
nieuwzględni skutki. Prawne ograniczenie reklamy wyborczej wyłącznie do nośników
godz.
wyznaczone miejsca. Ograniczenie miejsc umieszczania
ona
systemowych nie byłoby skuteczne z uwagi na odmienne uwarunkowania
23:55
tego rodzaju ogłoszeń powinno także zmusić polityków do
organizacyjno-terminowe tego typu kampanii promocyjnych w porównaniu
szukania innych, bardziej efektywnych i oryginalnych metod
do komercyjnego rynku reklamy i spowodowałoby znacznie większy
dotarcia do wyborców. Kandydatom „z dykty” już
zakres niekontrolowanych działań w przestrzeni. Należy również
dziękujemy.
wskazać, że wybory nie stanowią działalności gospodarczej i odgrywają
kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, na co
wskazuje poświęcenie temu procesowi m.in. art. 62, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 127, 128, 129 i 169 Konstytucji RP oraz ustawy Kodeks wyborczy.
Wynika z tego szczególna pozycja prawna komunikacji wyborczej oraz
rola władz publicznych w zapewnieniu jej właściwego funkcjonowania.
367 14.07.20 A. S.
Do § 12 ustęp 2 punkt 2: Zapisy Uchwały z jednej strony
Uwaga
Wskazane zapisy zostaną doprecyzowane w kolejnej wersji projektu
17
wskazują, że słupy ogłoszeniowe można stawiać „bez
uwzględniona
Uchwały.
godz.
ograniczeń lokalizacyjnych”, z drugiej strony – „w sposób
23:55
umożliwiający ich czytelność z każdej strony” (ten sam
paragraf ustęp 3 punkt 6). A zatem istnieje jednak jakieś
ograniczenie lokalizacyjne – czy te dwa zapisy się nie
wykluczają?
368 15.07.20 Stowarzyszeni NIE DLA ŚREDNICH I DUŻYCH BILLBOARDÓW NA
Dopuszczalne wielkości powierzchni ekspozycyjnych ustandaryzowanych
Uwaga skierowana do
17
e Ochocianie TERENIE CAŁEJ OCHOTY
nośników reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac
dalszej analizy
godz.
Ta uwaga zawiera się w ramach postulatu złożonego
nad kolejną wersją projektu Uchwały. Należy jednak wskazać, że
01:17
poprzez ŻegnamyReklamy.pl, ale poniżej chcemy
argumentacja stosowana w treści uwagi odnośnie poszczególnych
szczegółowo uzasadnić, jak wygląda to w wypadku Ochoty.
ciągów wydaje się nie brać pod uwagę ich skali, odległości zabudowy od
Projekt Uchwały dopuszcza montaż nośniku reklamowych
jezdni, a także faktu, że nośniki tej wielkości bez dotkliwych efektów
formatu średniego (a więc o wielkości aż 9 m2) na takich
przestrzennych stosowane są w miastach europejskich na ulicach o
ulicach jak:
wyraźnie większej intensywności zabudowy. Z punktu widzenia Uchwały
– Wawelska – na której z jednej strony jest zabytkowa
niezbędne jest stosowanie tych samych kryteriów oceny przestrzennej do
przedwojenna zabudowa (obiekty w rejestrze i ewidencji
całego obszaru miasta, co przy uwzględnieniu wskazanych uwag
zabytków), a z drugiej park Pole Mokotowskie (a częściowo
musiałoby prowadzić do całkowitego wykluczenia z przestrzeni miasta
także zabytkowa zabudowa).
nośników reklamowych większych niż 3 m 2.
– ciąg Kopińska i Grzymały-Sokołowskiego – zabudowa
mieszkaniowa, częściowo w ewidencji zabytków,
– Aleje Jerozolimskie – na odcinku ochockim na zachód od
pl. Zawiszy znajduje się zabudowa mieszkaniowa i gęsta
zabudowa biurowa (po stronie północnej niedługo tereny
kolejowe będą w całości przesłonięte),
– Stefana Batorego – zabudowa mieszkaniowa oraz Pole
Mokotowskie (pawilony częściowo przesłaniające park są w
planie miejscowym przewidziane do rozbiórki i zastąpienia

128

parkiem),
– Banacha – rozpoczynająca się na zachodzie parkiem Pole
Mokotowskie i budynkami stołecznych
uniwersytetów, a kończąca gęstą zabudową mieszkaniową
(wkrótce już po obu stronach), część obiektów jest w
gminnej ewidencji zabytków,
– Bitwy Warszawskiej – także z gęstą zabudową
mieszkaniową i kończąca się Parkiem Zachodnim,
większość budynków jest w ewidencji zabytków,
– ul. Grójecka – gęsto zabudowana, w części (zachodnia
pierzeja odcinka Kopińska–Bitwy Warszawskiej) budynkami
w gminnej ewidencji zabytków, Z punktu widzenia
tranzytowego kierowcy przemykającego przez naszą
dzielnicę być może są to ulice, które można traktować
jedynie jako przelotowe ciągi komunikacyjne. Jednak w
rzeczywistości są one w większości gęsto zabudowane, a
ich mieszkańcy nie chcą być pozbawieni elementarnego
prawa, które w projekcie przyznano mieszkańcom
Śródmieścia – widoku własnej ulicy (zza własnego okna lub
z poziomu ulicy) pozbawionej tak dużych reklam. Taka
wielkość nośników reklamowych stoi też wręcz w
drastycznej sprzeczności z krajobrazem zabytkowym i
krajobrazem przyrodniczym naszej dzielnicy, co stawia pod
znakiem zapytania, czy Uchwała ma być w rzeczywistości
„krajobrazowa”.

369 15.07.20 Stowarzyszeni
17
e Ochocianie
godz.
01:17

370 15.07.20 Stowarzyszeni
17
e Ochocianie
godz.
01:17

Uważamy tak znaczącą ingerencję w przestrzeń tej
praktycznie śródmiejskiej dzielnicy za całkowicie
nieakceptowalną.
SIATKI NA RUSZTOWANIACH – TYLKO CO 10 LAT
Uwaga skierowana do
W projekcie dopuszcza się siatkę na rusztowaniach
dalszej analizy
remontowych co 5 lat. Jest to termin nierealny –
kompleksowe remonty elewacji rzadko zdarzają z tak dużą
częstotliwością, można więc przypuszczać, że przepis ten
będzie nadużywany do „przeprowadzania” fikcyjnych
remontów tylko w celu zawieszenia reklamy. Proponujemy
zmianę tego okresu na 10 lat.
SZYLD NAKLEJKOWY – JASNE OKREŚLENIE
Uwaga
DOPUSZCZALNYCH FORM
nieuwzględni
Projekt nie określa precyzyjnie form zawierających się w
ona
określeniu „szyld naklejkowy”. Czego dotyczy„zaklejenie
witryny”? Czy w maksymalne 20% wlicza się np. menu
lokalu gastronomicznego, logo firm, których produkty są
oferowane w danym punkcie (np. logo linii lotniczej na lokalu
biura podróży),oferty biur podróży? Czy np. sklep warzywnoowocowy (lub spożywczy) będzie mógł wkleić całą szybę
fototapetą warzyw i owoców? Obawiamy się, że w obecnym
brzmieniu przepis ten może być obchodzony, a obszar
ponad 20% może być zaklejany pod pozorem legalności.
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Wskazany zapis zostanie poddany ponownej analizie podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga nie jest jasna. W projekcie Uchwały nie znajduje się
sformułowania „zaklejenie witryny”. W § 5 ust 1 pkt. 1 generalnie zabrania
się przesłaniania jakimkolwiek typem szyldu prześwitów witryn w stopniu
większym niż 20% powierzchni tego prześwitu. Interpretacja tego, czy
dana instalacja stanowić będzie szyld, opierać się musi na
art. 2 pkt. 16a i 16d Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, bowiem zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, nie
można w akcie prawnym niższego rzędu (np. uchwale rady gminy)
zmieniać bądź doprecyzowywać definicji zawartych w akcie prawnym
wyższego rzędu (np. ustawy).

371 15.07.20 Stowarzyszeni DOSTOSOWANIE ESTETYCZNE SZYLDÓW
17
e Ochocianie Obawiamy się, że mimo wprowadzenia ograniczeń
godz.
ilościowych dalej będzie nam grozić estetyczna kakofonia
01:17
niedostosowanych do siebie szyldów. W miarę możliwości
Uchwała krajobrazowa powinna nakazywać, aby szyldy w
ramach jednej elewacji były zharmonizowane estetyczne.
Gdyby było to niemożliwe z uwagi na zbyt wąski zakres
delegacji ustawowej, tym pilniejsze byłoby opracowanie
przez Urząd Miasta dobrych praktyk szyldowych i gotowych
rozwiązań, z których mogliby korzystać zarówno
przedsiębiorcy, jak i właściciele elewacji, na których
montowane są szyldy (w tym wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe).
372 15.07.20 Stowarzyszeni ZMNIEJSZENIE DO SZEŚCIU LICZBY SZYLDÓW DLA
17
e Ochocianie JEDNEGO PODMIOTU
godz.
Dopuszczenie łącznie 10 szyldów na terenie nieruchomości
01:17
dla jednego podmiotu to zbyt duża liczba. Proponujemy
zmniejszyć ją do 6. Uważamy, że liczba taka uwzględnia to
słuszne interesy przedsiębiorców i umożliwia wykorzystanie
różnego rodzaju szyldów (nie tylko na jednej stronie
nieruchomości).

Uwaga
Biorąc pod uwagę zasady techniki prawodawczej, brak jest możliwości
nieuwzględni skodyfikowania w uchwale w sposób jednoznaczny postulatu
ona
„harmonizacji estetycznej” szyldów. Należy jednak wskazać, że po
wprowadzeniu Uchwały do obrotu prawnego planowane jest wydanie
przez Urząd m.st. Warszawy przewodnika po dobrych praktykach w
lokalizowaniu szyldów przeznaczonego dla przedsiębiorców, w którym
wytłumaczone zostaną zasady i warunki sytuowania szyldów zapisane w
uchwale, a także wykraczające poza wiążące zapisy Uchwały sugestie
właściwych rozwiązań projektowych, materiałowych i kompozycyjnych.

Uwaga
Limit 10 sztuk wyznaczony został przy wzięciu pod uwagę z jednej strony
nieuwzględni konieczności minimalizacji liczby nośników reklamowych z pożytkiem dla
ona
ładu przestrzennego, z drugiej – specyficznego charakteru oszyldowania
niektórych typów działalności gospodarczej, np. stacji benzynowych,
stosujących jednocześnie w sposób niekolidujący z zasadami ładu
przestrzennego wiele form i lokalizacji szyldów (wiata, budynek, pylon
cenowy i in.). Należy zaznaczyć, że przed nadmiarem szyldów na
nieruchomości krajobraz miejski chronić będzie duża liczba innych
ograniczeń stosowania tego typu nośników.

373 15.07.20 Stowarzyszeni OKREŚLENIE LICZBY SZYLDÓW KAŻDEGO RODZAJU
Uwaga
17
e Ochocianie DLA DLA JEDNEGO PODMIOTU
nieuwzględni
godz.
Projekt określa, że „każdy podmiot działający na terenie
ona
01:17
nieruchomości posiada nie więcej niż jeden szyld
usytuowany na ogrodzeniu”. Brak jest jednak analogicznego
przepisu dot. niektórych innych rodzajów szyldów (jest tylko
zbiorcze maksimum – 10 szyldów dla podmiotu). W
szczególności należy określić, że jeden podmiot może
posiadać tylko jeden szyld tablicowy znajdujący się z jednej
strony elewacji poza polem szyldowym. W innym wypadku
może się okazać, że elewacja będzie upstrzona
dziesięcioma różnymi szyldami tego samego podmiotu, co z
pewnością nie wpłynie pozytywnie na estetykę danego
budynku.
374 15.07.20 R. K.
Par. 9.1 (oraz inne) – zakaz reklam większych niż 18 m2.
Uwaga skierowana do
17
dalszej analizy
godz.
Reklamy nie powinny dominować nad przestrzenią zarówno
00:12
ze względów estetycznych jak i społecznych, niezależnie od
ich lokalizacji i techniki wykonania. Maksymalny rozmiar dla
wszystkich reklam, również tych na ślepych ścianach i
rusztowaniach remontowych będzie dodatkowym
czynnikiem porządkującym. Nie zgadzam się z
argumentacją, że mniejsze reklamy będą źle wyglądać na
dużych ślepych ścianach, ponieważ można takie spotkać i
wyglądają lepiej niż duże. Mniejszy rozmiar skłania do
bardziej stonowanego projektu, np. w postaci samego logo
lub sloganu. Kiedy inne reklamy zostaną ograniczone
pozostawienie możliwości umieszczania bardzo dużych
reklam sprawi, że staną się wyjątkowo dochodowe, co
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Uwaga niejasna. Projekt Ustawy przewiduje niewiele typów szyldów
dopuszczonych do stosowania na elewacjach budynków, i to pod
szeregiem warunków. W przypadku wdrożenia takich regulacji powinny
one zaowocować radykalną poprawą stanu ładu przestrzennego na
terenie m.st. Warszawy, a nie jego pogorszeniem.

Pozytywny wpływ jednolitego ograniczenia powierzchni ekspozycyjnej
wszystkich nośników reklamowych, w tym murali, na stan ładu
przestrzennego, nie jest jednoznaczny. Przesądzenia dotyczące
maksymalnych powierzchni ekspozycyjnych poszczególnych typów
nośników reklamowych zostaną jednak poddane ponownej analizie.

będzie prowadziło do nasilenia niepożądanych zachowań,
które już dziś występują takich jak usuwanie artystycznych
murali i celowe budowanie ślepych ścian przeznaczonych
do umieszczenia reklam.
375 15.07.20 R. K.
17
godz.
00:12

376 15.07.20 R. K.
17
godz.
00:12

Par. 9.1 ust. 1 – zakaz reklam w parkach, na skwerach, w
ogródkach jordanowskich, na bulwarach konieczne są
regulacje reklam w trakcie wydarzeń sportowych,
kulturalnych i społecznych

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Podobnie jak inne obszary wymienione w par. 9.1 parki,
skwery, ogródki reklamowe i inne obszary przeznaczone do
odpoczynku i rekreacji nie są miejscami odpowiednimi dla
reklam Brak regulacji reklam w trakcie wydarzeń będzie
prowadził do wielu nadużyć. Już dziś wiele z takich
wydarzeń to oficjalnie wydarzenia sportowe, ale de facto
sport jest tylko nieznaczącym dodatkiem i
usprawiedliwieniem dla kampanii reklamowej. Po
wprowadzeniu regulacji ograniczających inne reklamy takie
procedery z pewnością się nasilą. Jednak nawet w
przypadku rzeczywistych wydarzeń sportowych lub
kulturalnych (których w Warszawie jest bardzo dużo) natłok
reklam jest odpychający. Uważam, że należy wprowadzić
regulacje dotyczące liczby reklam, odstępów między nimi i
konstrukcji ograniczając je do reklam płaskich i przede
wszystkim zakazując reklam pneumatycznych.
Par 10 – takie same zasady dla murali i siatek
Uwaga skierowana do
reklamowych, maksymalny rozmiar 18 m2, pozostała część dalszej analizy
ściany w jednolitym kolorze lub z imitacją reklamy
Murale i siatki reklamowe powinny obowiązywać takie same
zasady ponieważ ich estetyka zależy wyłącznie od jakości
wykonania i nie należy faworyzować jednego z rozwiązać.
Należy jednak ograniczyć ich wielkość do maksymalnie 18
m2, a pozostała część ściany powinna być pomalowana
jednolitym, neutralnym kolorem lub imitacją elewacji, co
poprawi estetykę.

377 15.07.20 R. K.
17
godz.
00:12

Par. 11 ust. 3 – okres karencji powinien wynosić 10 lat,
maksymalny czas ekspozycji 3 miesiące,
maksymalny rozmiar 18 m2, dla pozostałego obszaru
neutralna siatka budowalna lub siatka z imitacją elewacji

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeprowadzanie remontu elewacji co 5 lat to absurd i nie
ulega wątpliwości, że takie „remonty” służyłby tylko jako
pretekst do umieszczenia reklamy. Rozsądny okres to 10
lat. Również czas trwania remontu jest bardzo długi.
Owszem zdarzają się tak długie remonty, ale zazwyczaj
wynika to ze złej organizacji robót. Miasto nie powinno
zachęcać do takich przedłużających się remontów, tylko po
to, żeby reklama mogła wisieć dłużej, a 6 miesięcy z
budynkiem w remoncie (faktycznym lub pozorowanym) i
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Należy zwrócić uwagę, że analizowany zapis wskazuje, że wydarzenia te
będą musiały się odbywać w ogólnodostępnej przestrzeni pozostającej w
zarządzie publicznym, co w praktyce powinno wykluczyć urządzanie
imprez o charakterze fikcyjnym bądź inne nadużycia. Ponadto,
wprowadzenie normatywu dla takich instalacji byłoby trudne z uwagi na
różnorodność ich typologii oraz charakteru imprez. Z uwagi na
krótkookresowy i okazyjny sposób sytuowania takich obiektów
drugorzędny pozostaje wpływ tej praktyki na stan ładu przestrzennego w
m.st. Warszawie. Niemniej, wskazany przepis zostanie ponownie
przeanalizowany podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Analizy obu wskazanych w uwadze rozwiązań technologicznych wskazują
na wyraźnie lepsze dopasowanie do miejskiego kontekstu
urbanistycznego rozwiązań malarskich, a nie drukowanych – zarówno z
uwagi na tradycję historyczną, jak i estetyczną przewagę ręcznego
charakteru pracy nad maszynowym a także możliwość uniknięcia
dodatkowych elementów w przestrzeni miejskiej (siatka, elementy
konstrukcyjne).
Pozytywny wpływ jednolitego ograniczenia powierzchni ekspozycyjnej
wszystkich nośników reklamowych, w tym murali, na stan ładu
przestrzennego, nie jest jednoznaczny. Przesądzenia dotyczące
maksymalnych powierzchni ekspozycyjnych poszczególnych typów
nośników reklamowych zostaną jednak poddane ponownej analizie.
Rezygnacja z obowiązku odwzorowania elewacji, maksymalny udział
powierzchni ekspozycji reklamy w ogólnej powierzchni siatki, a także
minimalny przedział czasowy pomiędzy okresami ekspozycji nośnika
reklamowego zostaną poddane ponownej analizie.
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reklamą na nim negatywnie wpływa na otoczenie. Również
w tym przypadku maksymalna wielkość reklamy powinna
wynosić 18 m2, a pozostały obszar powinna pokrywać
neutralna siatka budowlana lub siatka z imitacją elewacji.
Wymóg stosowania imitacji elewacji uważam, za
nieuzasadniony, ponieważ podnosi koszty, a estetyka takich
imitacji jest dyskusyjna. Warto wziąć pod uwagę również
komfort pracy robotników. Siatki reklamowe bardziej niż
siatki budowlane utrudniają przepływ powietrza i parują
środkami chemicznymi wykorzystanymi do ich produkcji.
Dlatego niemal zawsze, kiedy prowadzony jest prawdziwy
remont lub budowa stosowane są zwykłe siatki budowlane,
a nie siatki reklamowe, nawet w przypadku budynków, na
których reklamy wiszą regularnie.
Par. 11 ust. 4 – reklamy na latarniach powinny być
Uwaga skierowana do
montowane tylko na ustandaryzowanych nośnikach
dalszej analizy
przystosowanych do tego celu, maksymalnie jeden nośnik
na latarnię, ograniczenie czasowe stosowania tego typu
reklam.
Należy wprowadzić dodatkowy ustandaryzowany typ
nośnika przeznaczony do umieszczania na latarniach i
dopuszczać reklamy tylko na takich nośnikach w celu
uzyskania spójności i wyższej jakości. Takie reklamy
wyglądają dobrze jeśli są w postaci plakatu w metalowej
ramie, jednak bardzo źle, kiedy są umieszczone na dykcie
lub kartonie. Należy wprowadzić ograniczenia w stosowaniu
takich reklam. Różnorodnych wydarzeń w Warszawie jest
tak dużo, że nie trudno wyobrazić sobie, że niemal każda
latarnia na stałe zmieni się w słup reklamowy. Dobrym
rozwiązaniem byłaby zasada, że reklamy na latarniach na
danej ulicy mogą być umieszczone maksymalnie 30 dni w
roku.
Par. 11 ust. 5 – zapis do usunięcia
Uwaga skierowana do
dalszej analizy
Ten zapis zachęca do podpisywania umów z firmami
zajmującymi się nośnikami reklamowymi. Należy zauważyć,
że obecnie coraz więcej ogrodzeń placów budów jest
specjalnie zaprojektowana i umieszczane są na nich np.
informacje o budowie, wizualizacje, nazwa budynku itp.,
natomiast nielegalnie rozklejane plakaty już dziś są
nielegalne na podstawie Kodeksu Wykroczeń.
Par. 11 ust. 8 – ograniczenie do formatu małego w odstępie
Uwaga
30 m
nieuwzględni
ona
Przejście podziemne to miejsce z natury chaotyczne, nie
należy tego chaosu pogłębiać reklamami, które nie tylko
męczą i dezorientują, ale również utrudniają korzystanie z
MSI.
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Wskazany przepis zostanie doprecyzowany pod kątem technologicznym.
Możliwość wprowadzenia dodatkowego ograniczenia czasowego i
ilościowego w tym zakresie zostanie przeanalizowana w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Wskazany zapis zostanie poddany ponownej analizie podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Podziemne przestrzenie dostępne publicznie tworzą zasadniczo
odmienny kontekst przestrzenny od miejskiego krajobrazu naziemnego,
pozbawiony licznych jego wartości, co uzasadnia liberalniejsze regulacje
dotyczące sytuowania w tych miejscach nośników reklamowych.
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Par. 12 ust. 3 – zwiększenie odległości między reklamami
formatu średniego i dużego do odpowiednio 200 m i 500 m

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Obecnie zaproponowane limity odległości są zbyt małe.
Takie reklamy przeznaczone są dla ruchu samochodowego,
a przy takich odległościach to nadal będą rzędy reklam
pojawiających się jedna za drugą. Przyjęcie Uchwały
powinno w znaczący wyczyścić krajobraz ze zbyt dużej
liczby reklam, a nie tylko doprowadzić do ich standaryzacji.
Par. 12 ust. 3 (oraz inne) – dopuszczenie wyświetlaczy
Uwaga skierowana do
formatu średniego i dużego przy znacznie większych
dalszej analizy
odstępach. Odpowiednio 800m i 1500m.
Jeden wyświetlacz zamiast kilku zwykłych bilbordów byłby
dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że wymuszałoby to
wysoką cenę a więc też jakość wykonania. Niedopuszczalne
jest natomiast stosowanie tak dużych wyświetlaczy w
odległościach takich jak dla tradycyjnych bilbordów.
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Par. 12 ust. 3 – minimalna odległość reklamy od wiaty
przystankowej 30 m

Obecnie proponowane 10 m to właściwie na samym
przystanku, biorąc pod uwagę 3 nośniki dopuszczone na
samej wiacie to zdecydowanie za dużo reklam w miejscu,
które powinno być przede wszystkim funkcjonalne i
wygodne dla pasażerów, również pod względem
hierarchizacji informacji.
384 15.07.20 Stowarzyszeni Na Ochocie wyodrębnili Państwo osiedle Trzech Budrysów
17
e Ochocianie (osiedle nr 68). Znane mi źródła określają ten teren jako
godz.
integralną część osiedla Szosa Krakowska (u Państwa nr
01:17
63). Załączam:

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

1) plan regulacyjny osiedla Szosa Krakowska, opublikowany
w "Architekturze", nr 1-2/1963,
2) fragmenty książki "Przewodnik warszawski" Lecha
Chmielewskiego, będącego opisem warszawskich osiedli
(Warszawa 1987).
Warto zwrócić uwagę, że Chmielewski jako część osiedla
Szosa Krakowska traktuje też teren między Opaczewską a
Bitwy Warszawskiej, co ma uzasadnienie w tym, że
urbanistycznie ta część Ochoty różni się dość znacząco od
układu przedwojennego i w sporej mierze jest wypełniona
powojenną, modernistyczną zabudową.
W związku z powyższym proponujemy:
1) włączenie w projekcie terenu określonego jako osiedle nr
68 do terenu osiedla Szosa Krakowska (osiedle nr 63),
2) rozszerzenie w projekcie terenu osiedla Szosa
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Dopuszczalne odległości wzajemne ustandaryzowanych nośników
reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Dopuszczalne odległości wzajemne ustandaryzowanych nośników
reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały. Należy jednak podkreślić, że
ewentualne przesądzenia ws. nośników reklamowych o charakterze
wyświetlacza cyfrowego powinny być traktowane z dużą ostrożnością.
Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego
typu rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie większy dyskomfort
wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu instalacji na zachowania
kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego
Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och
transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of electronic billboards on
driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, 2013).
Dopuszczalne odległości wzajemne ustandaryzowanych nośników
reklamowych zostaną ponownie przeanalizowane podczas prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwaga wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy i zostanie wzięty
pod uwagę w ramach prac nad kolejną wersji projektu Uchwały.

Krakowska na kwartał Opaczewska-Grójecka-Bitwy
Warszawskiej-Szczęśliwicka (czyli także osiedle nr 14), z
wyłączeniem terenu po bazie MPT, tj. Bitwy Warszawskiej
11, oraz budynków Białobrzeska 15, Bitwy Warszawskiej 7,
7a, 7b (kwartał budynków powstałych po 1989 roku).
Uwagi złożone na forum konsultacji
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Uważam, że projekt jest bardzo potrzebny i ważny. Swoje
uwagi wylistowałam poniżej:

Uwaga
Wskazany zapis nie odnosi się do reklamodawców, ale do nośników
nieuwzględni reklamowych. Tym samym liczba reklamodawców korzystających z
ona
wielkoformatowych siatek reklamowych na rusztowaniach nie jest
ograniczona, o ile siatki te będą pojawiać się na danym budynku tylko
przez okres 6 miesięcy, a po nich nastąpi okres 5 lat, w trakcie którego
siatki te nie będą umieszczane.

"Instalacja wielkoformatowych siatek reklamowych możliwa
będzie tylko na rusztowaniach, podczas prowadzenia prac
remontowych na elewacji budynku, jednak maksymalnie
przez okres 6 miesięcy i nie częściej niż co 5 lat”.
Rozumiem, że ten okres 6 m-cy dotyczy całości czasu
umieszczenia reklam na siatce, a nie jednego
reklamodawcy? Być może tego nie rozumiem, ale tak
powinno być, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy co 6
miesięcy zmienia się na siatce reklama, co de facto ma
miejsce już teraz.
Powinien być zakaz wyświetlaczy, ale także wyświetlaczy i
Uwaga
innych form reklamy z dźwiękiem. Zakaz ten powinien
nieuwzględni
uwzględniać zwykłe ekrany, np. takie jak zamontowano pod
ona
Domami Centrum.
„Należy zachować umiar co do ilości komunikatu. Zbyt duże
Uwaga
nagromadzenie szyldów skutkuje chaosem wizualnym,
nieuwzględni
brakiem czytelności przekazu, a w konsekwencji wpływa
ona
niekorzystnie na wizerunek firmy” – zgadzam się, ale zapis
ten jest mało konkretny. Jak zdefiniują Państwo ten umiar?
Jeden reklamodawca uzna, że 4 szyldy to w sam raz, a dla
niektórych odbiorców 2 szyldy to będzie za dużo.
Postulowałabym wprowadzenie jakiegoś jasnego
ograniczenia liczby dopuszczalnych szyldów na elewacji w
zależności od jej wymiarów.
Ogrodzenia -> postulowane zmiany są jak najbardziej
Uwaga
słuszne i potrzebne. Być może nie zrozumiałam jednej
nieuwzględni
kwestii, ale wydaje mi się, że warto ją podkreślić: zakaz
ona
wieszania reklam na prywatnych ogrodzeniach. W wielu
miejscach w Warszawie na siatkach ogrodzeniowych wiszą
wielkie folie reklamowe. Uważam, że szpecą miasto i
konieczna jest regulacja takich sytuacji (np. dopuszczalny
rozmiar, materiał etc.).
W pełni popieram radykalne działania mające na celu
Uwaga skierowana do
uporządkowanie przestrzeni publicznej. Moje uwagi poniżej: dalszej analizy
par. 4 pkt 5 - odległość od witryny powinna być zwiększona
do 0,5 m. Obecny zapis w projekcie Uchwały może
spowodować, że ekrany i szyldy elektroniczne będą
wieszane w środku lokalu przy witrynie. Zwiększenie
odstępu spowoduje, że szyld będzie mniej widoczny oraz
jego sytuowanie w głębi lokalu będzie utrudnione.
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Uwaga niejasna. Wyświetlacze usytuowane pod nadwieszeniem budynku
Marszałkowska 104/122 nie są zgodne z zapisami projektu Uchwały.
Jednocześnie należy podkreślić, że brak jest delegacji ustawowej do
regulowania w Uchwale zagadnień reklamy dźwiękowej.
Wskazany zapis nie pochodzi z projektu Uchwały, ale z przewodnika po
projekcie Uchwały krajobrazowej dla m.st. Warszawy, w związku z czym
może on posiadać formę swobodnego zalecenia. Projekt Uchwały
przekłada go na konkretny i rozbudowany język prawny, tj. przepisy § 4,
5, 6 i 7.

Kwestie te uregulowane są w § 6 ust. 1 pkt. 3 projektu Uchwały.

Wskazany zapis zostanie ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.
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par. 11 – dodanie zapisu, że siatka nie może pokazywać
także jakichkolwiek wizerunków, zdjęć, obazów, impresji,
haseł, motto, odezw itp. z wyjątkiem docelowego wyglądu
elewacji remontowanego budynku bez szyldów i reklam na
nim zawartych

Uwaga
Uwaga niejasna. Wydaje się, że wskazany zapis dublowałby w sposób
nieuwzględni niezgodny z techniką prawidłowej legislacji definicję reklamy zawartą w
ona
art. 2 pkt. 16b Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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par. 17 pkt 3 – dodanie do zapisu, iż ogrodzenie musi
nawiązywać nie tylko do stylu budynku, ale także kontekstu
okolicy (np. postmodernistyczny obiekt biurowy w
krzykliwych kolorach elewacji może dorobić się równie
krzykliwego płotu)

Uwaga
Uwagę w sensie merytorycznym należy uznać za zasadną, niemniej z
nieuwzględni uwagi na zasady stanowienia i egzekucji regulacji prawnych
ona
wprowadzenie tak uznaniowego zapisu nie miałoby realnego przełożenia
na stan faktyczny.
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par. 17 pkt 4 - dodanie do zapisu, że zakaz dotyczy też
skwerów w ich bezpośrednim sąsiedztwie

Uwaga
Skwery wypełniają definicję przestrzeni dostępnej publicznie wymienioną
nieuwzględnio w ust. 4, nie ma zatem potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu w
na
tym zakresie.

par. 17 pkt 4 ppkt 1) - dodanie informacji, że chodzi o
grubość w najgrubszym miejscu płyty prefabrykowanej
betonowej

Uwaga
Wydaje się, że nie ma potrzeby zmiany wspomnianego zapisu w
nieuwzględnio kontekście przedstawionej uwagi. Sformułowanie „zakazuje się
na
stosowania prefabrykowanych płyt z betonu o grubości większej niż 3 cm”
oznacza bowiem, że wyklucza się wszelkie prefabrykaty, które w
jakimkolwiek swoim elemencie przekraczają ustaloną szerokość.
Uwaga
Dostosowanie istniejących ogrodzeń do zapisów Uchwały wiązałoby się z
nieuwzględnio likwidacją wielu tego typu instalacji, a nie tylko zmianą ich formy. Taka
na
dyspozycja spowodowałaby istotny wzrost kosztów społecznych Uchwały
i mogłaby w praktyce oddalić perspektywę realizacji jej zapisów. Problem
poddany zostanie jednak ponownej analizie, szczególnie w kontekście
ograniczenia obowiązku dostosowania do uchybień materiałowych i w
dłuższej perspektywie czasowej.
Uwaga
Kwestia sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych została
nieuwzględnio uregulowana w działach II i III, dopuszczając takie działanie jedynie w
na
ściśle określonych przypadkach, sprecyzowanych odpowiednio w § 4 pkt
6 b), § 6 ust. 1 pkt 3 i § 11 pkt 5.
Uwaga
Uwaga nie zawiera uzasadnienia wprowadzenia całkowitego zakazu
nieuwzględnio stosowania pneumatycznych nośników reklamy. Projekt Uchwały bardzo
na
ogranicza możliwości ich sytuowania.

394 08.06.20 mw_wola
17
godz.
09:55

par. 18 - czy nie można wymusić demontażu ogrodzeń
niespełniających wymogów Uchwały np. w terminie 24
miesięcy od dnia wejścia Uchwały w życie?
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mw_wola

Dodanie jednoznacznego zapisu, że ogrodzenie nie może
pełnić funkcji reklamowych (nie może być szyldem, reklamą,
banerem).

mw_wola

Dodanie zapisu, że zabronione są także balony i inne formy
dmuchanych nośników reklamowych.

mw_wola

Dodanie zapisu, że zabronione jest chodzenie ludzi z
nałożonymi na siebie reklamami w formie tablic,
transparentów, plakatów na kiju.

mw_wola

Proponuję wprowadzenie całkowitego zakazu tablic
reklamowych wolnostojących, od formatu
średniego wzwyż. Dość chaosu reklamowego, zasłaniania
krajobrazu i architektury miejskiej.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Już wiem dlaczego nastąpiło w Warszawie wzmożone
grodzenie, i to murami oraz płotami zupełnie innymi niż te
postulowane w projekcie. Projekt Uchwały krajobrazowej
zawiera paragraf 18:
§ 18. Z obowiązku dostosowania do zakazów, zasad i
warunków określonych w uchwale, zwalnia się ogrodzenia
istniejące w dniu wejścia jej w życie.
Wszystko co się ogrodzi (w sposób wygodny dla

Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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Uwaga
Brak jest przekonującego uzasadnienia do wprowadzenia takiego zapisu.
nieuwzględnio Wskazana działalność nie stanowi, jak dotąd, istotnego problemu dla
na
stanu ładu przestrzennego na terenie m.st. Warszawy.
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Nie jest jasne, czy uwaga dopuszcza stosowanie ustandaryzowanych
nośników formatu średniego czy też postuluje wprowadzenie zakazu ich
sytuowania. Zakres dopuszczeń poszczególnych formatów powierzchni
ekspozycyjnej będzie jednak przedmiotem analizy przy dalszych pracach
nad projektem Uchwały.
Dostosowanie istniejących ogrodzeń do zapisów Uchwały wiązałoby się
przede wszystkim z likwidacją wielu tego typu instalacji, a nie tylko
zmianą ich kształtu estetycznego. Taka dyspozycja spowodowałaby
istotny wzrost kosztów społecznych Uchwały i mogłaby w praktyce
oddalić perspektywę realizacji jej zapisów. Problem poddany zostanie
jednak ponownej analizie, szczególnie w kontekście ograniczenia
obowiązku dostosowania do uchybień materiałowych i w dłuższej
perspektywie czasowej.

grodzącego) do czasu wejścia Uchwały w życie już
pozostanie. Czy słusznie?

400 04.07.20 igosk
17
godz.
12:59

401 14.07.20 R. R.
17
godz.
12:02

402

403

W Warszawie zdarzają się sytuacje grodzenia traktów
komunikacyjnych, bardzo uciążliwe dla mieszkańców.
Dlatego też wydaje się, że z przepisów nie powinny być
zwolnione ogrodzenia już istniejące (§ 18). Być może
potrzebny jest dłuższy czas dostosowania, albo mechanizm,
który nakazałby zmianę/likwidację ogrodzenia, jeśli jest
niezgodne z przepisami, a pojawi się taki postulat.
paragraf 3.24) szyldzie flagowym – należy przez to rozumieć
szyld o maksymalnej powierzchni 9 m2 i zmiennym
kształcie. Prosty maszt lub drzewiec wyposażony jest w
głowicę obrotową + ramię poziome . Dzięki takiemu
rozwiązaniu flaga jest eksponowana nawet przy
bezwietrznej pogodzie.
paragraf 7.2.1) dla szyldu zbiorczego – 1 sztuka na
nieruchomość lub na każdy budynek użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, 4,00
m wysokości i 1,50 m szerokości;

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadniczą trudnością w realizacji tego postulatu jest brak sposobu na
jednoznaczne zdefiniowanie i zidentyfikowanie przez Uchwałę
przegrodzonych ciągów pieszych, szczególnie, że w wyniku
przegrodzenia nie stanowią już one ciągów pieszych pod względem
faktycznym.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność rozbudowy definicji o wskazaną kwestię zostanie
przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Należy wskazać, że sztywna forma flagi zmienia w pewnym stopniu jej
odbiór wizualny i wpływ wizualny, jaki wywiera na otoczenie.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Uwaga nie zawiera uzasadnienia dla podanych wartości. Wskazany zapis
zostanie jednak ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

Dlaczego restauracje i stacje paliw są uprzywilejowane w
stosunku do innych podmiotów. Co z działalnościami które
zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami nie mogą się
reklamować: apteki, gabinety-przychodnie lekarskie bądź
stomatologiczne, zakłady lecznicze dla zwierząt. Ich jedyną
możliwością poinformowania o lokalizacji jest odpowiedni
szyld. Także zrównanie powyższych rodzajów działalności z
restauracjami i stacjami paliw, zrekompensuje wprowadzane
ograniczenia i ustawowy zakaz reklamy.

Uwaga
Projekt Uchwały nie uniemożliwia wymienionym typom podmiotów
nieuwzględni sytuowania szyldów w sposób widoczny i czytelny. Wskazane w uwadze
ona
specjalne regulacje dotyczące restauracji i stacji paliw dotyczą obiektów
służących obsłudze transportu samochodowego. Brak jest przesłanek do
objęcia nimi także wymienionych branż.

Uwagi zgłoszone pisemnie
404 27.06.20 Good Looking - Dział II, Rozdział 2, Par 5.1 pkt. 1) lit. f,g i h
17
Studio
Sugerujemy
dodanie
możliwości
sytuowania
w
wymienionych w tych punktach miejscach również szyldów
muralowych.

Uwaga
Uwaga niejasna – murale wymagają podłoża i nie są możliwe do
nieuwzględni wykonania w powietrzu.
ona

405 27.06.20 Good Looking - Dział II, Rozdział 3, Par 6.1, pkt. 3 lit a
17
Studio
Sugerujemy zwiększenie powierzchni dopuszczalnych
szyldów. Uważamy, że 0,25 m kw to za mały format szyldu.

Uwaga
Wskazana forma szyldu służyć ma oglądaniu z najbliższej odległości,
nieuwzględni przede wszystkim jako tradycyjna forma informacji umieszczona przy
ona
wejściu na nieruchomość. Należy podkreślić, że nie jest to jedyna forma
szyldu dopuszczona na ogrodzeniu.

406 27.06.20 Good Looking - Dział II, Rozdział 1, Par 9.1, pkt. 1 lit a
Uwaga
17
Studio
Prosimy o sprecyzowanie zapisu: „służących administracji uwzględniona
publicznej i placówkom dyplomatycznym”. W obecnej formie
jedno wynajęte przez administrację publiczną lub placówkę
dyplomatyczną mieszkanie w budynku może blokować
umieszczanie na nim reklam.
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Zapis zostanie doprecyzowany w trakcie dalszych prac nad projektem
Uchwały.

407 27.06.20 Good Looking - Dział III, Rozdział 2, Par 10, pkt. 1
17
Studio
Sugerujemy
doprecyzowanie
pojęcia
detalu
architektonicznego przez podział na detal konkretyzujący
trudne techniczne miejsca na elewacji ale nieistotny dla
architektury budynku i detal architektoniczny znaczący dla
koncepcji architektonicznej elewacji. Wiele ścian posiada
nieznaczny detal wynikający z przesłanek technicznych
(łączenia płyt, attyki, zmiana wielkości cegieł itp.) który nie
wpływa na układ elewacji. Tego typu przypadki nie powinny
wpływać na możliwość umieszczania reklam na ścianach.
408 27.06.20 Good Looking Pominięcie w projekcie Uchwały tzw. muralu sponsorskiego.
17
Studio
Rozumiemy przez to malowidło o charakterze artystycznym
nie promującym towaru i/lub usługi, które powstało dzięki
mecenatowi i na którym widnieje informacja kto jest
sponsorem danego dzieła. Tego typu działania są stałym
elementem kultury np. finansowanie foteli w Teatrze Wielkim
Opery i Baletu, wystawa w Muzeum Narodowym czy
koncertów w Filharmonii Narodowej. Naszym zdaniem
Uchwała powinna precyzować możliwości powstawania tego
typu murali.
409 27.06.20 Good Looking Niesprecyzowanie czy w definicji ustandaryzowanych
17
Studio
formatów reklamowych formatu małego mieszczą się
również murale

410 27.06.20 Izba
17
Gospodarcza
Reklamy
Zewnętrznej

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Definicja detalu architektonicznego, zawarta w § 3 pkt. 3 projektu
Uchwały, wyłącza spoiwa elementów konstrukcyjnych elewacji, zaś attyka
budynku nie powinna zasadniczo z powodów kompozycyjnych służyć
ekspozycji reklamy. Zapis zostanie jednak ponownie przeanalizowany w
trakcie dalszych prac nad dokumentem.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Możliwość i celowość wprowadzenia wskazanego rozwiązania do
projektu Uchwały zostanie poddana analizie w trakcie dalszych prac.

Uwaga
Z definicji zawartej w § 3 pkt. 36 wynika jednoznacznie, że w przypadku
nieuwzględni ustandaryzowanego nośnika formatu małego, ekspozycja treści
ona
reklamowej następować musi na zadrukowanej powierzchni bądź
wyświetlaczu, co wyklucza technikę muralu.

W przestrzeni publicznej Warszawy mamy do czynienia z Uwaga skierowana do
nadmiarem szyldów i informacji o prowadzonej działalności. dalszej analizy
To one w największym stopniu wpływają na wizerunek
Miasta. Przeprowadzony w sierpniu 2015 roku przykładowy
audyt ciągu ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od Mostu
Siekierkowskiego do granicy miasta wykazał funkcjonowanie
614 różnych szyldów, informacji wizualnych, reklam, itd.
Tylko 48 z nich, to jest 7,8% stanowi nośniki reklamy
systemowej należące do profesjonalnych firm oferujących
przygotowanie i prowadzenie kampanii w zakresie reklamy
zewnętrznej.

Dlatego niesłusznym i niesprawiedliwym jest proponowanie
tak zwanego okresu dostosowania dla szyldów długości 3
lat, a tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym
profesjonalnych nośników reklamy długości 2 lat.
411 27.06.20 Izba
Przewiduje się trzy rodzaje „ustandaryzowanych nośników
17
Gospodarcza reklamowych”: formatu małego, formatu średniego i formatu
Reklamy
dużego.
Możliwości
wielkości
ustandaryzowanych
Zewnętrznej powierzchni ekspozycyjnych tablic reklamowych oraz
urządzeń reklamowych kończą się na powierzchni 18 m kw.

Ewentualna zmiana wskazanych w uchwale terminów dostosowania
będzie przedmiotem analiz w dalszych etapach prac nad projektem
Uchwały. Należy jednak wskazać, że brak jest uzasadnienia dla tezy,
jakoby za chaos przestrzenny odpowiedzialne było przede wszystkim
sytuowanie szyldów. Wpływ na ład przestrzenny ma w równym stopniu
liczba, jak i powierzchnia ekspozycyjna tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych; w tym drugim aspekcie to właśnie nośniki reklamy
systemowej, a nie szyldy, stanowią dominującą grupę.

Uwaga
Uwaga niejasna – brak jest uzasadnienia dla tezy, wg której regulacja
nieuwzględni obecności reklamy zewnętrznej w przestrzeni poprzez m.in. ograniczanie
ona
powierzchni ekspozycyjnej nośników reklamowych na terenie gminy
miałaby być niezgodna z delegacją ustawową oraz logiką.

Kwestionowanie możliwości sytuowania w określonych
obszarach ustandaryzowanych nośników reklamowych
nośników reklamowych posiadających większe powierzchnie
ekspozycyjne jest logicznie nieuzasadnione oraz niezgodne
z prawem.
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412 27.06.20 Izba
17
Gospodarcza
Reklamy
Zewnętrznej

Wyznaczono niewielką ilość ciągów komunikacyjnych, Uwaga skierowana do
wzdłuż których mogą być w bardzo ograniczony sposób dalszej analizy
sytuowane wolnostojące tablic reklamowe i urządzenia
reklamowe niebędące szyldami.

Głównym
obszarem
funkcjonowania
wolnostojących
nośników reklamy są ciągi komunikacyjne. One bowiem
gwarantują
największą
oglądalność i
efektywność
oddziaływania na odbiorców. Dlatego możliwość sytuowania
tych
nośników
winna
dotyczyć
wszystkich
dróg
wielojezdniowych, takich jak na przykład Aleja Komisji
Edukacji Narodowej, ulice: Rotmistrza Pileckiego, Puławska,
Modlińska, Czerniakowska, Górczewska, Broniewskiego,
Połczyńska itp. Stosowanie konkretnych nośników reklamy
w ciągach komunikacyjnych winno być dostosowane do
otoczenia.
413 27.06.20 Izba
W Rozdziale 4 projektu Uchwały zapisane są różne warunki Uwaga skierowana do
17
Gospodarcza funkcjonowania wolnostojących tablic reklamowych i dalszej analizy
Reklamy
urządzeń reklamowych niebędących szyldami. Przede
Zewnętrznej wszystkich różne parametry dotyczące „odległości”.
Wyznaczenie parametrów „odległości” dla tych nośników i
wzajemnego oddziaływania na siebie, wydają się na
pierwszy rzut oka zrozumiałe i pragmatyczne. Jednakże po
dokonaniu dokładnej analizy tych parametrów okazuje się,
że sytuowanie nośników zgodnie z nimi nie będzie
praktycznie możliwe. Z powodu nakładania się na siebie
pojedynczych warunków w przestrzeni.
414 27.06.20 Izba
Dopuszcza się „wyświetlacze” w postaci „tablicy reklamowej, Uwaga skierowana do
17
Gospodarcza która eksponuje zmieniające się nie częściej niż co 10 dalszej analizy
Reklamy
sekund nieruchome treści reklamowe bez przerwy pomiędzy
Zewnętrznej nimi…”. Chodzi o nośniki potocznie zwane „cyfrowymi”. W
proponowanym projekcie Uchwały ograniczone do
systemów LCD i SMD. Ponadto ograniczone, poza dwoma
wyjątkami,
do
powierzchni
ekspozycyjnych
na
ustandaryzowanych nośnikach małego formatu.
Tak znaczące ograniczenie możliwości stosowania
nowoczesnych technologii w zakresie eksponowania treści
reklamowych jest niezgodne z rozwojem sieci systemowych
nośników reklamy na świecie. Przez ostatnią dekadę liczba
tych nośników wzrosła z 3% w roku 2005 do ponad 27% w
roku 2015 wszystkich nośników reklamy zewnętrznej.
Zastosowanie nowych technologii jest zgodne z różnych
programami, począwszy do programów związanych z
ochroną
środowiska
do
programów
dotyczących
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Poza tym
inteligentne matryce pozwalają na wykluczenie ewentualnej
uciążliwości tych nośników dla otoczenia (inaczej niż w
wypadku nośników cyfrowych stosowanych wcześniej).
Parametry techniczne takich nośników przedstawimy w
odrębnym piśmie.

Dopuszczenia sytuowania wolnostojących nośników reklamowych
wzdłuż poszczególnych ciągów komunikacyjnych zostanie
ponownie przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem
Uchwały. Należy jednak wskazać, że wyznaczanie takich ciągów
jedynie wg kryterium wielojezdniowości, bez uwzględniania
kontekstu urbanistycznego i funkcjonalnego danego korytarza
byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia ładu przestrzennego.

Wskazane w projekcie Uchwały wartości minimalnych odległości
wolnostojących nośników reklamowych od siebie oraz innych elementów
przestrzeni zostaną ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac
nad dokumentem.

W uwadze nie wskazano źródła ani zakresu przestrzennego
zaprezentowanych danych; analiza widocznych z przestrzeni publicznej
nośników reklamy zewnętrznej w miastach zachodnioeuropejskich nie
wskazuje na nawet zbliżony do podanego udział wyświetlaczy w ogólnej
liczbie nośników reklamowych.
Należy podkreślić, że ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny podlegać starannej
analizie. Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie
ingerencja tego typu rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie
większy dyskomfort wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu
instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie
Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of
electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol.
13, 2013).
Z uwagi na powyższe, wykluczyć należy automatyczne dopuszczenie
technologii wyświetlacza cyfrowego w wypadku wszystkich
dopuszczonych przez Uchwałę tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych. Regulacje w tej mierze zostaną jednak ponownie
przeanalizowane w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
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415 27.06.20 Izba
17
Gospodarcza
Reklamy
Zewnętrznej

Przewiduje się szczególne uregulowania, zazwyczaj bardzo
liberalne, w stosunku do wybranych podmiotów, między
innymi: instytucji kultury, partii politycznych, stacji paliw,
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Uwaga
Delegacja ustawowa nie wyklucza różnicowania w Uchwale regulacji w
nieuwzględni odniesieniu do poszczególnych branży działalności gospodarczej bądź
ona
publicznej, o ile jest to uzasadnione charakterem prowadzonej
działalności i zgodne z zasadami ładu przestrzennego. Nie sposób jest w
sposób racjonalny sformułować takich samych zasad sytuowania szyldów
dla tak odmiennych typów prowadzonej działalności jak np. stacja paliw,
kiosk z prasą i placówka oświatowa.

Takie rozstrzygnięcia są niezgodne z zasadami równości i
proporcjonalności.

416 11.07.20 Cityboard
17
Media

Uwzględnić należy także publiczny i oparty na szczególnych podstawach
prawnych charakter niektórych wydarzeń bądź instytucji, np. publicznych
instytucji kultury (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wskazuje m.in., iż „państwo
sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i
promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw
kulturalnych oraz opieki nad zabytkami” (art. 1 ust. 2)) czy wyborów, które
odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, na
co wskazuje poświęcenie temu procesowi m.in. art. 62, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 127, 128, 129 i 169 Konstytucji RP oraz ustawy Kodeks
wyborczy. Wynika z tego szczególna pozycja prawna komunikacji
wyborczej oraz rola władz publicznych w zapewnieniu jej właściwego
funkcjonowania.
Uwaga
Uwaga niejasna – określenie „wadliwy” sugeruje wadę prawną
nieuwzględni wskazanego przepisu, podczas gdy treść uwagi wskazuje na polemikę z
ona
nazewnictwem posiadającym z definicji charakter uznaniowy. Należy
podkreślić, że przyjęte nazewnictwo formatów powierzchni
ekspozycyjnych nośników reklamowych wychodzi z ugruntowanej już
praktyki planistycznej m.st. Warszawy, opartej m.in. w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy i Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 961/2007.
Niezależnie od powyższego, przesądzenia zawarte w projekcie Uchwały
oparte są na kryteriach ładu przestrzennego, a nie nazewniczych, w
związku z czym ewentualna zmiana określeń stosowanych dla
poszczególnych ustandaryzowanych formatów powierzchni reklamowych
nie mogłaby sama z siebie spowodować liberalizacji zapisów dokumentu.

Dział I „Przepisy ogólne” Par 3 pkt 35-37 – wadliwa definicja
formatów reklam i ograniczenie rodzajów dopuszczalnych
ich form ekspozycyjnych.
Dla celów porządkowych polska branża reklamy
zewnętrznej przyjmuje od lat wzorem standardów krajów
Europy Zachodniej klasyfikację powierzchni ekspozycyjnych
nośników reklamy. Zgodnie z tą klasyfikacją, nośnik o
powierzchni ekspozycyjnej od 9 m kw do 18 m kw określany
jest jako standardowy lub średni, zaś nośniki do 9 m kw to
nośniki małe. W branży reklamowej jako nośniki formatu
dużego określa się natomiast nośniki reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej powyżej 18 m kw do 50 m kw. Istnieje także
format wielki o powierzchni ekspozycji większej niż 50 m kw.

Brak jest uzasadnienia dla przedstawionej w uwadze tezy, jakoby format
tablicy reklamowej 9-19 m2 doskonale wkomponowywał się w ład
przestrzenny. Prezydent m.st. Warszawy wielokrotnie w ostatnich latach
odmawiał wydania pozwolenia na budowę tego typu nośników. Nie jest
przypadkiem, że w miastach zachodnioeuropejskich nośniki tego typu
funkcjonują – o ile są w ogóle dozwolone – w ograniczonej liczebności i
co do zasady na obszarach słabiej zurbanizowanych.

Doświadczenia pokazują, że ww. format średni (9-19 m kw)
jest to format najchętniej wykorzystywany w Polsce i
cieszący się największym uznaniem reklamodawców. Ten
format z jednej strony gwarantuje, że plakat jest dobrze
widoczny
dla
użytkowników
drogi
–
zarówno
zmotoryzowanych jak i pieszych, a z drugiej strony
doskonale wkomponowuje się w zastany ład przestrzenny,
nie stanowiąc agresywnej ingerencji w estetykę przestrzeni
publicznej i krajobraz, przykuwającej do siebie całą uwagę
odbiorców. Jest to format najczęściej stosowany w reklamie
systemowej, niejako przyjęty standard legalnej reklamy
wielkoformatowej. Format ten wpisał się w krajobraz miast
Polski i w szeroko zrozumiany ład przestrzenny, nie jest
agresywny dla przestrzeni miejskiej i znakomicie spełnia
swoje społeczno-gospodarcze przeznaczenie, jakim jest
zarówno reklama, jak i komunikacja na temat istotnych

Brak jest przekonującego uzasadnienia dla podniesionej w uwadze
argumentacji o ekologicznym charakterze wyświetlaczy w porównaniu do
nośników tradycyjnych. Wymagałaby ona miarodajnej kalkulacji bilansu
ekologicznego obu typów nośników na przestrzeni całego życia produktu.
Należy podkreślić, że ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny podlegać starannej
analizie. Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie
ingerencja tego typu rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie
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wydarzeń społecznych. Z tej przyczyny wolnostojącej
nośniki reklamowe tego formatu dopuszczane są od lat
przez organy wydające pozwolenia na budowę i przyjmujące
zgłoszenia robót budowlanych.

większy dyskomfort wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu
instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie
Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of
electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol.
13, 2013).

Dlatego nieprawidłowe jest, że format określany jako średni
w branżowej i fachowej literaturze został w projekcie
warszawskiej Uchwały krajobrazowej określony jako duży i
został on poprzez kolejne regulacje projektu Uchwały (o
czym poniżej) praktycznie zakazany na terenie naszego
miasta,
ponieważ
ograniczono
możliwość
jego
funkcjonowania i lokowania do bardzo krótkich odcinków
tras szybkiego ruchu na obrzeżach miasta i na
przedmieściach. Natomiast formaty powyżej 18 m kw są
jako w ogóle niewymienione w projekcie Uchwały przez to a
contrario całkowicie zakazane.

Z uwagi na powyższe, wykluczyć należy automatyczne dopuszczenie
technologii wyświetlacza cyfrowego w wypadku wszystkich
dopuszczonych przez Uchwałę tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych. Regulacje w tej mierze zostaną jednak ponownie
przeanalizowane w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Brak jest uzasadnienia przestrzennego dla dopuszczenia dalszego
funkcjonowania szczególnie mocno ingerujących w kontekst
urbanistyczny nośników reklamowych o wielkich formatach (powyżej 50
m2) na terenie m.st. Warszawy w oderwaniu od zaproponowanych
ogólnych regulacji.

W naszej ocenie format od 9 do 18 m kw powinien być w
uchwale określony jako średni, natomiast format duży winien
być określony jako format od 18 m kw do maksymalnie 50 m
kw, co odpowiada standardom Europy Zachodniej.
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Należy także zauważyć, że na terenie naszego miasta
znajdują się wyjątkowo nieliczne nośniki reklamowe o
powierzchni powyżej 50 m kw. Funkcjonują one legalnie już
wiele lat, zostały wzniesione na podstawie ważnych decyzji
administracyjnych i nie są przedmiotem skarg czy
jakichkolwiek uwag. Warto w takim wypadku dokonać
audytu pod kątem ich lokalizacji i rozważyć dopuszczenie
wyjątkowo ich funkcjonowania tylko i wyłącznie w aktualnych
lokalizacjach.
Ponadto z niewiadomych powodów w par 3 pkt 35 projektu
ogranicza się możliwość ekspozycji treści reklamowych na
nośnikach o formacie od 9 do 18 m kw włącznie do treści w
formie plakatów, tym samym wyłączając dopuszczalność
nowych ekologicznych form nośników reklamowych np. w
formie wyświetlaczy, które są dopuszczalne w przypadku
uregulowanych w pkt 36 i 37 nośników o mniejszych
formatach. W naszej ocenie jest to krótkowzroczne,
sprzeczne z zasadami ekologii i ogranicza w sposób
dyskryminacyjny
operatorów
większych
nośników
reklamowych.
Dział III „Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe Uwaga skierowana do
niebędące szyldami”, rozdział 5 par 14 – zbyt krótkie okresy dalszej analizy
dostosowawcze bez uwzględnienia praw nabytych.
W rozdziale 5 dotyczącym zasadniczo nośników
reklamowych na pojazdach znalazł się (z punktu widzenia
systematyki całej Uchwały nieprawidłowo, gdyż w ten
sposób odnosi się wyłącznie do reklam na pojazdach, a nie
do pozostałych rodzajów nośników reklam) przepis Par 14
nakazujący dostosowanie istniejących tablic i urządzeń

Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały. Postulat wydłużenia go do 25 lat lub
całkowitego wyłączenia z obowiązku dostosowania części istniejących
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych jest jednak rażąco sprzeczny
z celem całej regulacji, jakim jest wprowadzenie na obszarze m.st.
Warszawy zasad ładu przestrzennego.
Nie jest przy tym jasny zarzut postawiony w uwadze – dostosowanie jest
terminem wskazanym w ustawie i nie może jako takie polegać
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reklamowych do przepisów Uchwały w terminie dwóch lat od
jej wejścia w życie. Przepis ten uniemożliwia jego
prawidłowe stosowanie w przyszłości, bo jest niejasny, tj. nie
konkretyzuje, na czym polegać owo „dostosowanie”, a
ponadto zawiera zbyt krótki okres dostosowawczy
wynoszący jedynie 2 lata.

doprecyzowaniu definicyjnemu. Ta część uwagi kierowana jest do
niewłaściwego organu. Projekt Uchwały opiera się na wypływającym z
potocznego rozumienia tego słowa założeniu, że polega ono na
doprowadzeniu rzeczywistego stanu w terenie do przepisów
sformułowanych w Uchwale. Nie wyklucza to jednak rozbudowy projektu
Uchwały o zapisy regulujące kolejność dostosowania w
niejednoznacznych proceduralnie przypadkach (tj. w sytuacji, gdy
kryterium dostosowania są wzajemne relacje między poszczególnymi
nośnikami reklamowymi).

Projekt Uchwały w tym punkcie wadliwie nie dokonuje w
ogóle zróżnicowania sytuacji prawnej legalnych urządzeń
reklamowych i tablic reklamowych, które zostały wzniesione
w m.st. Warszawa na podstawie ważnych pozwoleń na
budowę lub zgłoszeń prac budowlanych oraz takich
urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, które zostały
wzniesione nielegalnie i stanowią samowolę budowlaną.

Lokalizacja przepisów dostosowawczych w systemie redakcyjnym
projektu Uchwały zostanie skorygowane.
Uwaga o wadliwości zróżnicowania sytuacji prawnej legalnych i
nielegalnych nośników reklamowych w projekcie Uchwały nie znajduje
oparcia w przepisach Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, która nie zawiera tego typu dyspozycji. Ta część uwagi
kierowana jest do niewłaściwego organu. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym.

Treść omawianego paragrafu w nawiązaniu do całokształtu
regulacji należy rozpatrywać w kategoriach ochrony praw
nabytych, utraty korzyści i potencjalnych roszczeń
odszkodowawczych za brak możliwości kontynuowania
dotychczasowego sposobu zagospodarowania działki (brak
możliwości
dalszego
funkcjonowania
nośników
reklamowych) ze strony zarówno właścicieli i innych
podmiotów wydzierżawiających teren pod legalne nośniki
reklamowe, jak i operatorów tych nośników reklamowych.

Regulacje zawarte w projekcie Uchwały realizują dyspozycje delegacji
ustawowych, które wskazują jako obowiązek rad gmin wyznaczenie
istotnego zakresu czasowego na dostosowanie się podmiotów
gospodarczych do nowych przepisów, nie wskazując jednak obowiązku
odszkodowawczego w ramach procesu dostosowywania istniejących
nośników reklamowych do zasad ładu przestrzennego. Uwzględniając
powyższe, uwaga kierowana jest do niewłaściwego organu.

Mianowicie w projekcie Uchwały nie ustanowiono żadnego
mechanizmu ochrony praw nabytych podmiotów, które
przed wejściem w życie Uchwały wzniosły na terenie
Warszawy urządzenia reklamowe i tablice reklamowe na
podstawie ważnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń prac
budowlanych. Wprowadza się za to nakaz „dostosowania”
tych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do
postanowień Uchwały, co w efekcie będzie równoważne z
nałożeniem, między innymi na spółkę Cityboard Media sp.
zoo. obowiązku ich rozbiórki, mimo nieorzeczenia wobec
tych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nakazu
rozbiórki we właściwym trybie przewidzianym w art. 48, art.
50 lub art. 51 Prawa budowlanego, bo spółka praktycznie
będzie tak długo karana karami administracyjnymi za
„niedostosowanie”, aż sama będzie zmuszona je
zlikwidować. Stawia to nośniki wzniesione legalnie na równi
z nośnikami stawianymi „na dziko” jako samowola
budowlana i stanowi niedopuszczalną dyskryminację
podmiotów działających zgodnie z literą prawa.

Niezgodne z delegacją ustawową jest proponowane w uwadze
stosowanie w procedurze przygotowania Uchwały analogii do rozwiązań
właściwych dla sporządzania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego bądź projektu budowlanego.
Wskazane procedury określone zostały w innych przepisach (m.in. art.
14-29 Uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
odpowiednie rozporządzenia ministerialne) niż procedury dotyczące
Uchwały (art. 37a-37e Uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Należy ponadto podkreślić, że Uchwała nie posiada delegacji
ustawowych do formułowania nakazów rozbiórki poszczególnych
konstrukcji, ale do określania możliwości funkcjonowania na terenie
gminy obiektów pełniących funkcję reklamy pod sankcją kar
administracyjnych. Odmawianie samorządom gminnym – bądź szerzej
władzom publicznym – kompetencji regulacji tej dziedziny życia nie
znajduje uzasadnienia w aktualnym porządku prawnym RP.

W projektowanym akcie prawnym nie ustanowiono również
stosownej rekompensaty pieniężnej (odszkodowania) w
przypadkach konieczności „dostosowania” do wymogów
Uchwały urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, które
zostały wzniesione w Warszawie na podstawie ważnych
pozwoleń na budowę lub zgłoszeń prac budowlanych przez
ich rozbiórkę, co jest równoważne w skutkach z ich
wywłaszczeniem i ograniczeniem wolności działalności

W związku z powyższym należy uznać, że poruszone w uwadze kwestie
dotyczące w szczególności: praw nabytych, potencjalnych odszkodowań,
braku wygaszania obowiązujących decyzji administracyjnych stanowią
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refleksje dotyczące przepisów obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia
24 kwietnia 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, i nie mogą być
uwzględnione w projekcie Uchwały.

gospodarczej.
Dodatkowo trzeba wskazać, że projektodawca posługuje się
niedookreślonym
pojęciem
„dostosowania”
bez
wystarczającego zdefiniowania lub skonkretyzowania, jakie
dokładnie czynności w celu tego „dostosowywania” mieliby
podjąć właściciele ww. urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych (rozbiórka, przemieszczenie lub zmniejszenie,
a jeśli tak, to w jakim trybie).
Z uwagi na powyższe zastrzeżenia natury prawnej i
przewidywane koszty takiego „dostosowania” w tym koszty
obsługi prawnej, w związku z prawdopodobnymi
roszczeniami odszkodowawczymi właścicieli legalnych
nośników reklamowych oraz osób wydzierżawiających
tereny pod nośniki reklamowe na terenie Warszawy
postulujemy znaczne wydłużenie okresu dostosowawczego
do 25 lat labo całkowite wyłączenie z obowiązku
dostosowania istniejących w chwili wejścia w życie Uchwały
krajobrazowej w Warszawie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych posadowionych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.
Poniżej wskazujemy, że niektóre gminy w Polsce stosują
już wyżej postulowane rozwiązania.
Dla przykładu Rada Gminy Kobylnica w podjętej uchwale nr
XXXIII/270/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małe
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane powyższy problem uregulowała w następujący
sposób: „Określa się termin dostosowania istniejących tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych (łącznie z szyldami),
z wyłączeniem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
posadowionych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
na 60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały”.
Także w założeniach do projektu Uchwały krajobrazowej
miasta Szczecin ustalono, że „Istniejące w dniu wejścia w
życie Uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe:
usytuowane do dnia 1 stycznia 1989 r.; usytuowane po dniu
1 stycznia 1989 r. na podstawie zgłoszenia robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, do
którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie
wniósł skutecznie sprzeciwu lub na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowę – mogą pozostawać w
dotychczasowym stanie.”
Wskazujemy ponadto, że w projekcie warszawskiej Uchwały
krajobrazowej nie jest określone, kto miałby ponieść koszty
finansowe wejścia w życie Uchwały w projektowanym
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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. Ustalając ww. krótki okres dostosowawczy
Miasto Stołeczne Warszawa naraża się na znaczne
roszczenia odszkodowawcze ze strony tych podmiotów.
Ponieważ projekt Uchwały nie przewiduje żadnych 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 spółkę prawie
wszystkich wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych,
jako niedopuszczalnych w przyszłości w tych miejscach.
Naszym zdaniem konieczność ochrony krajobrazu i estetyki
przestrzeni publicznej w zaproponowany sposób nie
uzasadnia ograniczenia przysługujących naszej spółce praw
nabytych.
Jednocześnie stwierdzamy, że nie wydano żadnych decyzji
administracyjnych wygaszających uzyskane przez nas
ostatecznie decyzje o pozwoleniu na budowę i
zgłoszenia/potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń tablic i
urządzeń reklamowych na terenie Warszawy, 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 przepisu o tym, że
ww. pozwolenia na budowę/potwierdzenie zgłoszeń i nabyte
w ich wyniku prawa naszej spółki 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 nasza spółka będzie w przyszłości nadal
posiadała
wszelkie
wymagane
prawem
decyzje
administracyjne (w tym ostateczne pozwolenia na budowę) i
nabyła wszelkie podlegające konstytucyjnej ochronie
wynikające z nich prawa w sferze prawa administracyjnego,
aby w sposób legalny kontynuować swoją działalność
gospodarczą w Warszawie w formie tych tablic i urządzeń
reklamowych (wynajem powierzchni reklamowej), zaś z
drugiej strony ww. przepisy projektu Uchwały nakazują
zlikwidowanie ww. tablic i urządzeń reklamowych w tych
miejscach po upływie okresów dostosowawczych jako
niedopuszczalnych, mimo że nie orzeczono wobec tych
tablic nakazu rozbiórki i brak jest również podstaw do
orzeczenia takiego nakazu przez właściwe organy w
przyszłości.
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Podsumowując ten aspekt wskazujemy również, że
istniejące przepisy prawa o podobnym charakterze, a
mianowicie 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 w życie planu ich rozbiórkę lub
zmianę ich przeznaczenia, tak jak czyni to projektowana
przez Państwa Uchwała krajobrazowa dla m.st. Warszawy
wobec tablic i urządzeń reklamowych.
Podobnie w przypadku zmiany tzw. przepisów technicznobudowlanych 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.
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Podsumowując rozważania w tym punkcie wygląda na to, że
jedyne tablice i urządzenia reklamowe w Warszawie mają
stać się obiektami budowlanymi „gorszego sortu”, których
zasada ochrony praw słusznie nabytych nie będzie
obejmować. W naszej ocenie jest to niedopuszczalne.
Dział III „Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe
niebędące szyldami”, rozdział 1 „Regulacje ogólne” Par 9
ust. 1 pkt. 1 lit. b i c) – zakaz tablic i urządzeń reklamowych
na gruntach rolnych i leśnych oraz terenach ROD.

Uwaga
Zapis wykluczający sytuowanie tablic reklamowych oraz urządzeń
nieuwzględni reklamowych na terenach rolnych, leśnych i rodzinnych ogrodów
ona
działkowych (ROD) wynika z zasadniczego założenia projektu Uchwały,
jakim jest dążenie do przywrócenia ładu przestrzennego na terenie m.st.
Warszawy. Brak jest uzasadnienia dla sytuowania obiektów budowlanych
na wartościowych krajobrazowo obszarach miasta w sposób obniżający
ich jakość przestrzenną i powierzchnię biologicznie czynną w imię
realizacji celów zarobkowych, niezwiązanych z gospodarką gospodarka
leśną, gospodarką rolną czy indywidualną uprawą ziemi.

Zdziwienie budzi zawarty w Par 9 ust. 1 pkt. 1 lit b) i c)
projektu
Uchwały
krajobrazowej
generalny
zakaz
sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na gruntach
rolnych i leśnych oraz na terenach rodzinnych ogrodów
działkowych. Nie jest nam znane żadne uzasadnienie takich
zakazów, w szczególności, że istniejące nośniki reklamowe
nie blokują działalności rolnej ani leśnej ani ogrodów
działkowych. Dlatego proponujemy usunąć ten zapis z

Zawarte w uwadze tezy dotyczące potrzeby funkcjonowania dużej liczby
nośników reklamowych na terenach ROD nie znajdują oparcia w
aktualnym stanie prawnym. Aktualny stan danego zagadnienia nie może
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projektu Uchwały.

być, co do zasady, argumentem na rzecz rezygnacji z regulacji prawnej
tego zagadnienia, prowadziłoby to bowiem w prosty sposób do wniosku o
bezpodstawności wprowadzania jakichkolwiek regulacji w ogóle. Na
terenie m.st. Warszawy tereny ROD wyróżniają się rażącymi
naruszeniami ładu przestrzennego wskutek zmasowanego i
chaotycznego usytuowania nośników reklamowych o dużych
powierzchniach ekspozycyjnych, nieraz w odległości zaledwie kilku
metrów od siebie. Sytuacja ta narusza nie tylko regulacje Prawa
budowlanego (nośniki sytuowane bez wymaganych zgód organów
administracji architektoniczno-budowlanej), ale i Ustawy z 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, powodując użytkowanie
terenów ROD w sposób niezgodny z zapisami art. 2 pkt. 2, 3 i 5, art. 3
oraz art. 12.

Ponadto sformułowanie „grunty rolne i leśne”, bez odwołania
do źródła prawnego określenia takich użytków pozostawia
pole do sprzecznych interpretacji. Szeroko rozumiane
przepisy planistyczne dozwalają na zabudowę gruntów
formalnie oznaczonych w ewidencji gruntów jako takie użytki
rolne lub leśne. Czynią to zarówno miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzje o
warunkach zabudowy. Doświadczenia związane z
procesami inwestycyjnymi na terenie naszego miasta
pozwalają na wysnucie tezy, że Warszawa posiada wiele
działek ewidencyjnych formalnie o charakterze użytków
rolnych, lecz zabudowanych i zagospodarowanych różnymi
funkcjami: mieszkaniowymi, handlowymi, usługowymi etc. W
strukturach użytków gruntowych wiele dzielnic dominują tzw.
grunty rolne (np. Wawer).
Zapis omawianego punktu projektowanej Uchwały
krajobrazowej w proponowanym brzmieniu nie uwzględnia
zatem rzeczywistego stanu struktury użytków m.st.
Warszawy. Zapis w proponowanym brzmieniu jest
nieokreślony i nazbyt restrykcyjny, nie uwzględnia wyjątków,
wynikających choćby z dotychczasowego sposobu
zagospodarowania nieruchomości.
Także zakaz sytuowania nośników reklamowych na
terenach rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) jest
pozbawiony uzasadnienia faktycznego i prawnego. Co do
zasady, przeznaczenie terenów rodzinnych ogródków
działkowych nie stoi w sprzeczności z funkcjonowaniem
nośników reklamowych. Ilość zawartych umów firm branży
reklamy zewnętrznej z rodzinnymi ogrodami działkowymi
potwierdza tylko istnienie takich stosunków społecznych i
potrzebę ich dalszego funkcjonowania.
Projektowana Uchwała abstrahuje od tej rzeczywistości i
zmierza do wyrugowania reklam z terenów ROD. W tym
kształcie zasadnym jest wniosek, że projekt nie odpowiada
obecnej rzeczywistości oraz oczekiwaniom ROD i ich
użytkowników. Większość ROD w Warszawie posiada
ważne i długoletnie umowy z firmami reklamowymi
dzierżawiącymi tereny, co przynosi znaczne dochody do ich
budżetów i pozwala realizować cele statutowe ROD.
Należy też zwrócić uwagę na jednoczesną niekonsekwencję
projektodawcy dotyczącą sposobu zagospodarowania
terenów przyległych do pasa drogowego. Otóż projekt
Uchwały dopuszcza sytuowanie nośników reklamowych w
pasach drogowych i 10 m w głąb (wręcz wypycha w te
lokalizacje nośniki z pozostałych terenów), ponieważ jednak
znakomita większość ROD przylega do tras szybkiego ruchu
i pasów drogowych, przez to zakaz lokalizacji nośników na
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ich terenach stoi w kolizji z intencjami projektodawcy, by
reklamę zewnętrzną umiejscowić wyłącznie w pasach
drogowych i terenach bezpośrednio przyległych.
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Dział III „Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe Uwaga skierowana do
niebędące szyldami”, rozdział 2 Tablice reklamowe i dalszej analizy
urządzenia reklamowe niebędące szyldami – usytuowane
na budynkach, par 10 pkt 1 i 2 – wadliwa technika
legislacyjna.
Par 10 pkt 1 c) projektu Uchwały dotyczący tablic
reklamowych na budynkach jest sformułowany w
niedopuszczalnej technice legislacyjnej wielokrotnych (w
tym potrójnych) negacji, cyt. „zabrania się sytuowania innych
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niż poniżej
wymienione... w innych lokalizacjach niż poniżej
wymienione”, zaś w podpunktach kolejnych do tego
paragrafu zawarte są kolejne przeczenia i wyjątki od
wyjątków, co czyni prawną dyspozycję zupełnie nieczytelną.
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Projekt Uchwały został przygotowany z poszanowaniem przepisów
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U.2016.283). Stopień trudności
zapisów wynika ze specyficznej materii ww. aktu prawa miejscowego.
Wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane pod kątem
ewentualnego uproszczenia w trakcie dalszych prac nad dokumentem.
Z uwagi na szereg wątpliwości przedstawionych odnośnie pojęcia
„elewacji posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazane
zapisy zostaną ponownie przeanalizowane. Przeanalizowana zostanie
także konieczność rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące
kolejność dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach
(tj. w sytuacji, gdy kryterium dostosowania są wzajemne relacje między
poszczególnymi nośnikami reklamowymi).

Czytając ten przepis można jedynie zgadywać, że Par 10
pkt 1 c) prawdopodobnie zezwala na nośniki średniej i dużej
wielkości (3-9 m kw i 9-18 m kw) poza Centrum i poza
obszarami ujętymi w ewidencji zabytków pod warunkiem, że
na jednej elewacji nie ma ich więcej niż dwa i są ułożone
identycznie w pionie lub w poziomie. Przy czym niejasne
jest, jak ma funkcjonować ten przepis, jeśli obecnie istnieją
już na budynku dwa lub trzy legalne nośniki reklamowe: do
którego z nich mają zostać dostosowane pozostałe, jak
określić który z nich ma być tym, który ma być
zdemontowany całkowicie jak ten trzeci, czyli już
niedopuszczalny? Kto będzie to określał? Zupełnie
pominięto przy tym szeroko omówioną wyżej zasadę
ochronę praw nabytych podmiotów, które je legalnie
wzniosły. Nie wiadomo także, co oznacza sformułowanie
zwarte w tej regulacji, że reklamy te są dopuszczalne na
elewacjach mających „charakter wyłącznie techniczny” - czy
to dopuszczenie reklam tylko i wyłącznie na tzw. ślepych
ścianach budynków?
Par 10 pkt 2 projektu Uchwały dozwala (jeśli udało się nam
prawidłowo odczytać ilość zaprzeczeń zawartych w tym
zdaniu) na sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych na
dachach budynków wyższych niż 25 m w Centrum i
Śródmieściu oraz na dachach budynków wyższych niż 35 m
poza centrum (takich poza centrum Warszawy rzecz
oczywista nie ma) w postaci ażurowych liter do max 1/10
elewacji jednak nie wyższych niż 6 m. Wynika z tego a
contrario, że wszelkie inne nośniki reklamy na dachach
niestanowiące ażurowych liter są zabronione (czyli np.
billboardy). To także uderza w podmioty, które do tej pory
wzniosły takie urządzenia reklamowe na dachach legalnie i

Uwaga
Uwaga niezrozumiała – Prawo budowlane nie zawiera przesądzeń na
nieuwzględni temat zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych z ładem
ona
przestrzennym. Również organy nadzoru budowlanego nadzorują
zgodność inwestycji budowlanych z regulacjami Prawa budowlanego i nie
oceniają ich wpływu na ład przestrzenny. Jednocześnie należy podkreślić,
że sytuowanie nieażurowych nośników reklamowych na dachach
budynku rażąco ingeruje w ład przestrzenny, zasadniczo zmieniając
kompozycję architektoniczną budynku. W związku z powyższym,
rozwiązanie takie zostało wykluczone w zapisach niniejszego projektu
Uchwały.
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zgodnie z literą prawa i narusza ich chronione prawa nabyte.
Trzeba przy tym zważyć, że zapis ustawy Prawo budowlane
i ich obowiązująca interpretacja przez organy nadzoru
budowlanego i sądy administracyjne ogranicza tryb
zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych bez
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę właśnie do
instalowania i montowania urządzeń reklamowych na
dachach budynków. Praktyka postępowań legalizacyjnych
przed PINB wskazuje na możliwość funkcjonowania
klasycznych nośników reklamowych w formie ekranów i
tablic na dachach budynków. Z tej przyczyny ten przepis
projektu Uchwały jest sprzeczny chociażby z tą regulacją
Prawa budowlanego.
Dział III „Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe Uwaga skierowana do
niebędące szyldami”, rozdział 4 Tablice reklamowe i dalszej analizy
urządzenia reklamowe niebędące szyldami – wolnostojące,
par 12 wadliwość techniki legislacyjnej prowadząca do
niemożności dekodowania norm prawnej w zakresie, które
ze wskazanych typów są dozwolone, a które zakazane.
Zapisy par 12 ust 1 projektu Uchwały krajobrazowej i
pozostałych ustępów tego paragrafu są wadliwe z punktu
widzenia obowiązujących zasad techniki legislacyjnej i
wymagają
przeformułowania
oraz
istotnego
doprecyzowania. Zastosowane techniki prawodawcze i
stylistyczne (w tym wielokrotne negacje „zabrania się”
„niebędące” „niespełniające” i wielokrotne, czyli tzw.
kaskadowe odesłania do innych przepisów) nie czynią
zadość wymogom legislacyjnym i postulatom jasności tekstu
prawnego.

Projekt Uchwały został przygotowany z poszanowaniem przepisów
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U.2016.283). Stopień trudności
zapisów wynika ze specyficznej materii ww. aktu prawa miejscowego.
Wskazane zapisy zostaną jednak ponownie przeanalizowane pod kątem
ewentualnego uproszczenia w trakcie dalszych prac nad dokumentem.
Przeanalizowana zostanie także konieczność rozbudowy projektu
Uchwały o zapisy regulujące kolejność dostosowania w
niejednoznacznych proceduralnie przypadkach (tj. w sytuacji, gdy
kryterium dostosowania są wzajemne relacje między poszczególnymi
nośnikami reklamowymi) i sposób wykonywania pomiarów odległości.
Ponownej analizie poddane zostaną także zapisy dotyczące minimalnych
odległości wolnostojących nośników reklamowych od innych elementów
przestrzeni.
Zapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2
ustawy o drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od
krawędzi jezdni możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez
zgody zarządcy drogi, nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w
odległości mniejszej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy. Przepis
określa zatem uprawnienia zarządcy drogi, nie zaś bezwzględne normy
dotyczące odległości sytuowania nośników reklamowych od jezdni.

W istocie ten hermetyczny język jest absolutnie nieczytelny
dla laików (np. właścicieli urządzeń reklamowych), którzy
będą mieli w przyszłości zastosować Uchwałę w praktyce i
ustalać na jej podstawie, które urządzenia reklamowe są
dozwolone, a które trzeba będzie usunąć lub jak można
będzie w przyszłości lokować reklamy w legalny sposób.
Rodzi to istotne niebezpieczeństwo wadliwej lub spornej
wykładni poszczególnych zapisów Par 12 Uchwały w
przyszłości.

Poruszone w uwadze kwestie dotyczące praw nabytych stanowią
refleksje dotyczące przepisów obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, i nie mogą być
uwzględnione w projekcie Uchwały.

W szczególności w par 12 ust.1 projektu Uchwały stanowi:
„Zabrania się sytuowania..., w miejscach nie spełniających
wymienionych niżej warunków”, po czym następuje
pozytywne wyliczenie warunków i jeszcze podwyjątków od
nich (potrójne i poczwórne zaprzeczenia, wyjątki od
wyjątków od wyjątków), przez co z kontekstu zdania nie
wiadomo, czy wyliczone w podpunktach lokalizacje to są te,
które są akurat zabronione, czy te, które są dozwolone – jest
to nieczytelne nawet dla prawników.
Podobnie w par 12 ust 2 mówi się o tym, że: „Zabrania się
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sytuowania innych wolnostojących tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych niebędących szyldami niż poniżej
wymienione i w innych lokalizacjach niż poniżej wymienione”
- po czym następuje pozytywne wymienienie w pkt 1
ustandaryzowanych nośników formatu dużego, średniego i
małego – w pasach drogowych i wzdłuż pasów drogowych
wskazanych w załączniku nr 1 – niejasne jest z tego, czy
nośniki reklamowe w pasach drogowych tych dróg to te
zabronione, czy też w końcu te dozwolone. Te same błędy
pojawiają się też w ustępie 3 tego paragrafu.
Mianowicie par 12 ust. 3 pkt 1 projektu Uchwały ustanawia
strefy zakazu funkcjonowania innych wolnostojących tablic i
urządzeń
reklamowych
wokół
innych
nośników
wolnostojących w zależności od ich formatu wg zasad im
większy nośnik, tym większa minimalna odległość od
następnego nośnika podobnego typu. Jeśli jednak na danym
terenie stoi już więcej różnych nośników reklamowych, to nie
wiadomo będzie (i Uchwała tego nie precyzuje), który z tych
nośników jest tym, wokół którego wyznacza się strefę
zakazu istnienia wolnostojących nośników reklamowych: czy
liczy się wtedy od najstarszego? Brak przy tym również w
tym miejscu zróżnicowania nośników legalnych i
nielegalnych, może się zatem okazać, że nośnikiem wokół
którego będzie wyznaczona strefa zakazu będzie nośnik
nielegalny, a ustąpić mu będą musiały nośniki legalne.
Określone w par 12 ust. 3 pkt 2 projektu Uchwały minimalne
odległości
nośników
reklamowych
wolnostojących
poszczególnych typów od krawędzi jezdni, znaków
drogowych, budynków, wiat przystankowych, skrzyżowań,
miejsc pamięci itd. w gęstej zabudowie miejskiej obfitującej
co krok w takie elementy infrastruktury, wykluczają w
praktyce pozostawienie jakiejkolwiek reklamy wolnostojącej
w Warszawie.
Tymczasem w latach ubiegłych m.st. Warszawa wydawało
pozwolenia na posadowienie nośników reklamowych w
konkretnych lokalizacjach. Jednak po upływie okresu
dostosowawczego z par 14 konstrukcje reklamowe nie mają
szans pozostać w istniejących lokalizacjach z uwagi na brak
możliwości przesunięć reklam, tak aby spełnić określone w
projekcie Uchwały minimalne odległości od innych
elementów miejskiej zabudowy. Zapis ten eliminuje
samoistnie większość ustawionych na terenie m.st.
Warszawy reklam wolnostojących i jest równoznaczny w
praktyce z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej
dla podmiotów, które specjalizują się w wolnostojących
nośnikach reklamowych
Na marginesie trzeba dodać, że jednocześnie obowiązuje
ustawa o drogach publicznych, która również określa
konkretne odległości minimalne dla tablic i urządzeń
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reklamowych w terenie zabudowanym jak również
niezabudowanym dla poszczególnych kategorii dróg – nie
jest przy tym jasne, czy po uchwaleniu warszawskiej
Uchwały krajobrazowej wiążące będą przepisy Uchwały czy
ustawy i czy Uchwała (jako akt prawa miejscowego niższego
rzędu) w tym zakresie uchyli przepisy ustawy (aktu
wyższego rzędu)? Wskazujemy przy tym, że przepisy
ustawowe mają wyższą rangę niż przepisy aktów prawa
miejscowego i akty prawa miejscowego mają obowiązek być
z nimi zgodne (nie mogą ich naruszać).
Uzupełniająco wskazujemy ponadto, że w projekcie Uchwały
nie jest określony sposób mierzenia odległości nośników
reklamowych od wymienionych w par 12 ust. 3 pkt 2
elementów infrastruktury miejskiej i drogowej. Nie wiadomo
przez to, w jaki sposób trzeba będzie dokonać pomiarów (w
linii prostej) i od którego elementu konstrukcyjnego nośnika
reklamowego liczyć, np. od rogu czy od krawędzi ekranu
reklamowego itd. Identyczne rozbieżności w orzecznictwie
wyłoniły się na tle określania sposobu pomiaru odległości
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od
tzw. obiektów chronionych (placówek oświatowych).
Powyższe ma fundamentalne znaczenie dla możliwości
zgodnego z zapisami Uchwały posadowienia nośników
reklamowych.
Dodatkowo w projekcie Uchwały brak również jakichkolwiek
regulacji na wypadek, gdy w przyszłości będzie budowane
np. nowe skrzyżowanie lub nowe budynki, wiaty
przystankowe itp. Czy obowiązek dostosowania istniejących
nośników reklamowych będzie działał też po 2 latach od
dnia wejścia Uchwały i np. w przypadku nowej drogi czy
wiaty będzie trzeba pousuwać dotąd legalnie tam stojące
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, czy też
obowiązek dostosowania dotyczy tylko i wyłącznie stanu
infrastruktury istniejącego w dniu wejścia Uchwały w życie?
W tym zakresie projekt Uchwały zawiera naszym zdaniem
istotną lukę prawną.
Zgodnie z par 12 ust.3 pkt 3 projektu Uchwały wzdłuż
jednego odcinka drogi między skrzyżowaniami mają być
tylko tablice wolnostojące „jednego typu, identycznej formy,
z identyczną powierzchnią ekspozycyjną.” Nie wskazano
jednak, kto i jak będzie ustalał, która z tablic reklamowych
istniejących przy danej drodze jest tym wiążącym wzorem,
do którego mają się dostosować pozostałe nośniki oraz na
jakiej podstawie zostanie dokonany taki wybór (wg
najstarszego nośnika? Licząc pierwszy nośnik od danego
skrzyżowania patrząc od określonej strony świata?) Także
tutaj zlekceważono ochronę praw nabytych podmiotów,
które operują już legalnie wzniesionymi tablicami i
urządzeniami reklamowymi posadowionymi przy danej
drodze na podstawie wymaganych prawem pozwoleń i
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zgłoszeń robót budowlanych.
Nie wiadomo także na tle tej regulacji istniał jakiś
wyznaczony wzorzec formy wolnostojącego nośnika
reklamowego i kto go będzie określał (m.st. Warszawa?).
Firmy reklamy zewnętrznej, w tym Cityboard Media sp. z
o.o. posiadają swoje charakterystyczne, indywidualne formy
ekranu reklamowego wraz z konstrukcją nośną zgłoszone
jako wzory użytkowe lub stanowiące chronione prawem
autorskim projekty architektoniczne. Mają one standardowe
wymiary, jednak są podobne lub identyczne tylko na
pierwszy rzut oka. Jeśli „wzorcem” nośnika zostanie
wyznaczony model nośnika konkurencji, to będzie
oznaczało, że pozostali na rynku konkurenci będą musieli
kupić od niego licencje na jego projekt nośnika
reklamowego, zburzyć swoje legalne nośniki i zastąpić je
nowymi opartymi na wzorze konkurenta. Regulacja ta, w
praktyce prowadząca do absurdu, najwyraźniej została
przygotowana przez osoby nieznające specyfiki branży i
nieumiejące przewidzieć skutków prawnych danego
przepisu.
Podobny błąd zawiera Par 12 ust. 3 pkt 4. Zgodnie z nim,
wzdłuż jednego odcinka drogi (czy tylko tablice średnie czy
tylko duże), zlekceważono także w tym przypadku aspekt
ochrony praw nabytych podmiotów, które już dysponują przy
danej drodze legalnie wzniesionych tablicami i urządzeniami
reklamowymi określonego formatu. Redakcja przepisu
skłania ku tezie, że przepis ten wyraża w zakamuflowany
sposób zasadę „kto pierwszy ten lepszy”. Inaczej mówiąc,
usytuowanie jako pierwszego nośnika określonego formatu
eliminuje od razu możliwość lokalizacji innego formatu.
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Także par 12 ust. 3 pkt 5 niesie niebezpieczeństwo
naruszenia praw nabytych operatorów tablic i urządzeń
reklamowych. Zgodnie z nim nośniki reklamowe nie mogą
uniemożliwiać realizacji planów nasadzeń. Oznacza to, że w
przyszłości będzie wystarczało, że Miasto zarządzi w danym
miejscu nasadzenie drzew, aby istniejący w danym miejscu
legalny nośnik reklamowy trzeba było wyburzyć.
Par 9 ust. 1 pkt 5 lit. c) “Nie reguluje się sposobu sytuowania
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych: sytuowanych
na mocy przepisów odrębnych” – jakie przepisy odrębne
Uchwałodawca ma na myśli?

Uwaga
Zapis jest jednoznaczny. Za przepisy odrębne uznaje się obowiązujące w
nieuwzględni danym czasie inne akty prawne, powiązane merytorycznie z przedmiotem
ona
Uchwały.

Par 9 ust. 1 pkt 5 lit. a) w zw. z par 3 pkt 13 zawiera definicję Uwaga skierowana do
przestrzeni dostępnej publicznie, ograniczając tą przestrzeń dalszej analizy
do ogólnodostępnej przestrzeni znajdującej się w zarządzie
publicznym, zaś dyskryminuje wydarzenia sportowe,
kulturalne i społeczne odbywające się na terenach
prywatnych.
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Zapis zostanie poddany ponownej analizie w ramach dalszych prac nad
projektem Uchwały.
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Par 9 zawiera tylko jeden ustęp, więc jego numeracja jest Uwaga
zbędna.
uwzględniona

Zapis zostanie skorygowany w ramach dalszych prac nad projektem
Uchwały.
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W par 11 pkt 2 brak definicji „kiosku z prasą”. Czy w myśl Uwaga
tego przepisu jeden egzemplarz jednego tytułu czyni kiosk z uwzględniona
warzywami znajdujący się w pasie drogowym kioskiem z
prasą?

Zapis zostanie skorygowany w ramach dalszych prac nad projektem
Uchwały.
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Par 11 pkt 10 dozwala na niczym nieskrępowaną reklamę
wyborczą w powiązaniu z faktycznym monopolem jednostki
samorządu terytorialnego na stawianie konstrukcji służących
jej ekspozycji (nie wiadomo przy tym czy „konstrukcje” to to
samo co „urządzenia reklamowe” w myśl właściwych
przepisów). Jest bardzo dyskusyjne i wydaje się świadczyć
o dyskryminującym charakterze tego przepisu, bo w
praktyce oznacza zakaz reklamowania się komitetów
wyborczych na urządzeniach reklamowych prywatnych
operatorów tablic i urządzeń reklamowych takich jak nasza
firma. Ogranicza to wolność gospodarczą i narusza przepisy
o ochronie konkurencji.
Par 3 pkt 11 definiuje plakat jako urządzenie reklamowe w Uwaga
postaci papierowej powierzchni, naklejanej na twarde uwzględniona
podłoże. Po pierwsze: dyskusyjne jest definiowanie plakatu
jako urządzenia reklamowego w kontekście definicji
ustawowej tego pojęcia zawartej w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugie: definicja ta
nie uwzględnia najnowszych technik reklamowych,
ponieważ obecnie stosuje się jako plakaty nie tylko druk
papierowy , lecz wychodząc naprzeciw ekologii stosowany
jest też tzw. plakat Eko, który umożliwia potencjalnemu
klientowi zastosowanie go kilkakrotnie w różnych
lokalizacjach poprzez przewieszenie z jednego ekranu na
drugi – druk jest wtedy wykonany na specjalnym materiale,
który nie jest papierowy.
Podsumowanie:
Podsumowując powyższe uwagi wskazujemy, że w marcu
b.r. odbyło się seminarium eksperckie organizowane przez
Instytut Metropolitarny w Gdańsku pt. „Uchwała
krajobrazowa. Pomiędzy regulacja prawną a praktyką
samorządową”, podczas którego omówione zostały
prezentacje z różnych miast Polski, przedstawiające ich
doświadczenia i różne stanowiska oraz wnioski z
dotychczasowej praktyki, które pozwolimy sobie krótko
przytoczyć w tym miejscu. Co istotne, wśród uczestników
w/w seminarium był także Pan Wojciech Wagner (zastępca
dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
Urząd m.st. Warszawy), który przedstawił założenia
Uchwały krajobrazowej M.ST Warszawy.
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Uwaga
Wydaje się, że uwaga opiera się na błędnej interpretacji zapisów projektu
nieuwzględni Uchwały. Wskazany przepis nie zabrania wykorzystywania jakichkolwiek
ona
zgodnych z zapisami Uchwały nośników reklamowych na potrzeby
reklamy wyborczej, a jedynie dodatkowo dopuszcza sytuowanie przez
jednostki samorządu gminnego konstrukcji na plakaty – wyłącznie na
potrzeby reklamy wyborczej.

Zastrzeżenia zawarte w uwadze zostaną uwzględnione w dalszych
pracach nad projektem Uchwały.

Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym. Poruszone w uwadze kwestie
ona
powołują się na indywidualne poglądy osoby trzeciej, stanowiąc polemikę
z przepisami obowiązującego prawa, tj. ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu, i jako takie nie są adresowane do właściwego
organu.
Regulacje zawarte w projekcie Uchwały realizują dyspozycje delegacji
ustawowych, które wskazują jako obowiązek rad gmin wyznaczenie
istotnego zakresu czasowego na dostosowanie się podmiotów
gospodarczych do nowych przepisów, nie wskazując jednak obowiązku
odszkodowawczego w ramach procesu dostosowywania istniejących
nośników reklamowych do zasad ładu przestrzennego. Uwzględniając
powyższe, uwaga kierowana jest do niewłaściwego organu.

Po pierwsze: błędy prawne
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (tzw. Ustawa krajobrazowa), która jest podstawą
wydawania kolejnych Uchwał krajobrazowych przez rady
gmin, jest pełna błędów legislacyjnych i budzi wątpliwości co
do jej zgodności jej niektórych zapisów z Konstytucją RP.
Jak wykazano na ww. seminarium eksperckim ustawa ta
wymaga wielu korekt i jako taka nie spełnia na razie swojej
roli. Opinię tę potwierdza wielu prawników. Prof. Tomasz
Bąkowski z Uniwersytetu Gdańskiego zwrócił uwagę na fakt,
że ustawa jest typowym aktem zmieniającym, pozbawionym
przepisów merytorycznych. Profesor dodał, że prawne
granice Uchwały krajobrazowych powinny być wyznaczane
konstytucyjnymi
zasadami
praworządności,
ochrony
własności i wolności działalności gospodarczej. Tymczasem
proponowane w Warszawie zapisy nie szanują praw
nabytych, nie chronią własności i zakazują w praktyce
działalności gospodarczej firmom, które działają legalnie,
płacą podatki i dają pracę. Uchwała ma sens tylko wtedy,
gdy oddziela to, co legalne, od tego co nielegalne. Zapisy
proponowanego projektu Uchwały zupełnie to pomijają. W
przypadku, gdy przepisy ww. ustawy krajobrazowej okażą
się za kilka lat niezgodne z Konstytucją, to na gminy, które
uchwaliły restrykcyjne przepisy krajobrazowe, w tym na
Miasto Stołeczne Warszawa spadnie ciężar licznych
odszkodowań dla podmiotów pozbawionych przez lokalne
Uchwały krajobrazowe ich legalnie nabytych pozycji
prawnych i zysków.

Teza o rzekomej nieszkodliwości nośników systemowych dla ładu
przestrzennego nie znajduje oparcia w logice i stanie faktycznym. Wpływ
na ład przestrzenny ma w równym stopniu liczba, jak i powierzchnia
ekspozycyjna tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; w tym drugim
aspekcie to właśnie nośniki reklamy systemowej stanowią dominującą
grupę.
Przeprowadzenie powszechnego audytu nośników reklamowych na
terenie m.st. Warszawy byłoby z uwagi na gigantyczną skalę i brak
klarownego celu takiego zamierzenia nie tylko działaniem opóźniającym o
wiele lat pilnie potrzebne zmiany prawne na rzecz zaprowadzenia ładu
przestrzennego, ale i marnotrawstwem środków publicznych. Długoletnie
doświadczenie wyspecjalizowanych komórek Urzędu m.st. Warszawy w
zmaganiach z chaotyczną ekspansją nośników reklamowych na terenie
miasta i dorobek planistyczny miasta w tym zakresie pozwala na
bezproblemową identyfikację najważniejszych przejawów tego zjawiska,
co znalazło wyraz w projekcie Uchwały.
Uwaga o rzekomej szkodliwości społecznej oraz demoralizacyjnych
skutków przyjęcia projektu Uchwały nie uwzględnia szkodliwości
społecznej i demoralizacyjnego charakteru obecnego sposobu
funkcjonowania branży reklamowej na terenie m.st. Warszawy, który w
rażący sposób narusza m.in. zasady ładu przestrzennego, przepisy
Prawa budowlanego, wizerunek m.st. Warszawy a także prawo
mieszkańców do życia w przyjaznym i harmonijnym otoczeniu. Teza ta
nie jest także zrozumiała w kontekście braku przejawów katastrofy
społecznej w miastach zachodnieuropejskich mimo uporządkowanego
sposobu funkcjonowania w nich reklamy zewnętrznej.

Po drugie: koszty dla budżetu miasta
Na każdy legalnie zbudowany nośnik reklamowy jego
operator posiada pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
robót budowlanych. Nieposzanowanie praw nabytych
naraża budżet Miasta na wysokie odszkodowania na rzecz
firm, z tytułu utraty wpływów z legalnie zbudowanych
nośników. Jak informował w swoim wystąpieniu na wyżej
wymienionej konferencji Pan Bartosz Poniatowski z Biura
Architekta Miasta Łodzi od momentu wejścia w życie
Uchwały krajobrazowej w Łodzi do końca marca br wpłynęło
już 17 skarg od różnych podmiotów, które w przyszłości
zaowocują procesami o odszkodowanie za pogwałcenie
praw nabytych. Łódź musi zatem już teraz liczyć ze sporym
wydatkiem z miejskiej kasy. Ponadto na łódzką Uchwałę
krajobrazową wpłynęły już skargi do wojewódzkiego sądu
administracyjnego wniósł także Wojewoda Łódzki,
dostrzegając i podkreślając w tej skardze niezwykle ważny
aspekt naruszenia praw słusznie nabytych podmiotów
operując legalnymi nośnikami reklamowymi. Tymczasem
można taką Uchwałę zaprojektować mądrze, w zgodzie z
prawem i rynkowymi uwarunkowaniami. Dobrym przykładem
takiego prostego w istocie rozwiązania jest wspomniany
wcześniej Szczecin, który wprowadził do projektu swojej
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Uchwały krajobrazowej zasadę ochrony praw nabytych.
Wszystkie tablice i urządzenia reklamowe, które powstały
zgodnie z prawem pozostaną w Szczecinie i będą nadal
pełniły swoją funkcję. Jak zauważył na seminarium Instytutu
Metropolitarnego Pan Sebastian Fritsch z Zarządu Dróg i
Transportu Miejskiego w Szczecinie, koszty odszkodowań
dla właścicieli legalnych nośników, które miałyby być
usunięte z miasta wynosiłyby tylko w przypadku 4 obszarów
około 1 mln złotych. Szczecin doszedł do wniosku, że nie
może narażać podatnika na takie wydatki i postanowił
podejść do sprawy z rozsądkiem.
Po trzecie: koszty społeczne
Wprowadzenie
projektu
warszawskiej
Uchwały
krajobrazowej w życie w jej obecnym kształcie utratę
możliwości reklamowania się dla lokalnych przedsiębiorców,
a co za tym idzie, ograniczy im możliwość rozwijania
biznesu, ponadto spowoduje utratę przychodów dla
wydzierżawiających tereny pod nośniki reklamowe (osoby
prywatne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szpitale,
szkoły, kluby sportowe, ROD), firm graficznych i
poligraficznych, drukarni, serwisów technicznych i
elektrycznych, architektów i projektantów, wykonawców
konstrukcji nośników reklamowych oraz licznego grona
innych firm współpracujących z branżą. Żadne miasto nie
może sobie pozwolić na działania tak szkodliwie dla interesu
społecznego.
Szczególnie,
że
wśród
zespołów
serwisujących nośniki są niejednokrotnie przypadki całych
rodzin utrzymujących się tylko i wyłącznie z pracy dla branży
legalnej reklamy zewnętrznej, które będą narażone na utratę
pracy i środków do życia.
Po czwarte: brak szacunku dla prawa
Pomimo zdecydowanego sprzeciwu wielu prawników
występujących na seminarium Instytutu Metropolitalnego,
nadal w projektach Uchwał krajobrazowych nie szanuje się
praw nabytych przedsiębiorców, którzy zbudowali swoje
nośniki zgodnie z prawem i na mocy wydanych przez
właściwe urzędy pozwoleń na budowę czy przyjęć zgłoszeń
robót budowlanych. Zgodnie z projektowanym zapisem
warszawskiej Uchwały krajobrazowej urządzenia reklamowe
legalne i nielegalne są traktowane w świetle prawa tak
samo.
Przez to Uchwała będzie oddziaływała w dużej mierze
demoralizująco całą branżę reklamową i w szerzej
perspektywie na całą społeczność lokalną naszego miasta,
a nawet na społeczeństwo w skali kraju: jeśli bowiem
podmioty działające legalnie są traktowane równorzędnie z
podmiotami od początku działającymi poza granicami
prawa, to jaki przykład daje to obywatelom? Wniosek i
skutek psychologiczny może być tylko jeden: adresaci
Uchwały uzyskają przekonanie, że niecelowe jest
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inwestowanie sił i środków w działania zgodne z prawem
(lokowanie kolejnych nośników reklamowych zgodnie z
Uchwałą krajobrazową i uzyskanie dla nich kosztownych
pozwoleń), bo władza według swojego „widzimisię” może w
każdej chwili zmienić Uchwałę krajobrazową i od nowa
„zdelegalizować” kolejną partię ich nośników reklamowych.
Skoro zostanie to zrobione raz, to nie będzie żadnej
gwarancji, że spełnienie wymogów aktualnej Uchwały
krajobrazowej i działanie lege artis uchroni operatorów i
właścicieli
nośników reklamowych
przed
dalszymi
podobnymi skutkami w przyszłości.
W ten sposób powstaje wśród obywateli niedopuszczalny
stan braku pewności prawa, a pewność prawa jest przecież
jedną z podstawowych reguł Państwa prawa. Zasada
Państwa prawa jest zaś podstawą obecnej Konstytucji (art. 1
Konstytucji RP). Obecnie władze m.st. Warszawy powinny
stać na jej straży. Przypominamy, że ta naczelna zasada
oznacza, iż nie można zaskakiwać obywateli nagłymi i
niespodziewanymi zmianami stanowionego przez siebie
prawa (tutaj: uchwaleniem aktu prawa miejscowego),
powodując tym niepewność sytuacji prawnej obywateli bądź
innych podmiotów prawnych.
Z powyższych względów przedstawiliśmy Państwu nasze
uwagi zmierzające do pogodzenia konieczności ochrony
interesu społecznego, jakim jest ochrona krajobrazu i
estetyki przestrzeni publicznej, z koniecznością ochrony
interesu prywatnego, jakim jest prawo do dalszego
funkcjonowania legalnych nośników reklamowych w
dotychczasowych lokalizacjach.
Stoimy na stanowisku, że w pierwszej kolejności należy
dokonać dogłębnej analizy sytuacji na terenie miasta w
formie audytu krajobrazowego. Treść takiego dokumentu nie
jest nam znana, nie została też upubliczniona w
jakiejkolwiek formie. Znajomość takiego opracowania
stanowiłaby znakomity punkt wyjścia do konstruktywnej
polemiki z zapisami projektu Uchwały. Tym bardziej, że
ocena stanu rzeczywistego przez miasto wyrażona w
konkretnych zapisach projektu Uchwały jest biegunowo
odległa od oceny branży reklamy zewnętrznej i naszych
codziennych doświadczeń. Aby zobrazować ten problem
wystarczy przywołać wyniki jednej analizy wybranego
fragmentu
ulicy
Wał
Miedzeszyński
w
Warszawie
(od
Mostu
Siekierkowskiego do granicy miasta). Analiza ta
przeprowadzona w sierpniu 2015 roku wykazała, że na
podanym odcinku znajduje się łącznie 614 „reklam”. Lecz
tylko 48 z nich, czyli 7,8% to wolnostojące reklamy
systemowe. Pozostałe nośniki reklamowe to różnego
rodzaju banery, flagi, tablice, kasetony, itp. Tworzące chaos
kolorów, form i technik wykonania. Fakt ten pokazuje
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dobitnie jak ważne jest taka analiza i że to nie legalne
wolnostojące nośniki reklamowe są problemem dla estetyki i
ładu przestrzennego w Warszawie.
Ufamy, że akceptowany w świetle obowiązującego porządku
prawnego interes prawny podmiotów działających zgodnie z
prawem w branży reklamy zewnętrznej zasługuje na
uwzględnienie w procesie prawodawczym. Mamy nadzieję,
że powyższe spotka się z życzliwą reakcją ze strony władz
m.st. Warszawy. Prosimy o uwzględnienie niniejszych uwag
w ostatecznym projekcie przedłożonym Radzie m.st.
Warszawy celem podjęcia Uchwały. Jednocześnie
deklarujemy szczerą gotowość do podjęcia rozmów w
zakresie tworzenia zapisów Uchwały, jak również jej analizy
pod względem branży reklamowej.
429 12.07.20 W. M.
- nieprecyzyjność pojęcia „elewacji technicznej”
Uwaga skierowana do
17
Puławska 240,
dalszej analizy
02-670
Warszawa

Z uwagi na szereg wątpliwości przedstawionych odnośnie pojęcia
„elewacji posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazane
zapisy zostaną ponownie przeanalizowane.

430 12.07.20 W. M.
- brak definicji „dostosowania”
17
Puławska 240,
02-670
Warszawa

Uwaga
Dostosowanie jest terminem wskazanym w ustawie i nie może jako takie
nieuwzględni polegać doprecyzowaniu definicyjnemu w uchwale rady gminy. Projekt
ona
Uchwały opiera się na wypływającym z potocznego rozumienia tego
słowa założeniu, że polega ono na doprowadzeniu rzeczywistego stanu w
terenie do przepisów sformułowanych w Uchwale. Nie wyklucza to jednak
rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące kolejność dostosowania
w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach (tj. w sytuacji, gdy
kryterium dostosowania są wzajemne relacje między poszczególnymi
nośnikami reklamowymi).
431 12.07.20 W. M.
- brak odniesienia się do reklam zgodnych z prawem w dniu
Uwaga
Projekt realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
17
Puławska 240, wejścia w życie Uchwały (zrealizowanych w oparciu o
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
02-670
skuteczne zgłoszenia lub ostateczne pozwolenia na
ona
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
Warszawa
budowę)
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale.
432 12.07.20 W. M.
- zbyt krótki okres dostosowawczy
Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
Uwaga skierowana do
17
Puławska 240,
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad
dalszej analizy
02-670
kolejną wersją projektu Uchwały.
Warszawa
433 12.07.20 W. M.
- Uchwała nie odzwierciedla tego co obecnie znajduje się w
17
Puławska 240, przestrzeni publicznej m.st. Warszawy, a tym samym nie
02-670
porządkuje tej przestrzeni,
Warszawa

Uwaga
Uwaga niezrozumiała – uporządkowanie przestrzeni wymaga usunięcia z
nieuwzględni niej elementów zaburzających porządek, projekt Uchwały nie może więc
ona
polegać na usankcjonowaniu stanu obecnego.
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434 12.07.20 W. M.
- zapisy, które praktycznie uniemożliwiają eksponowanie
17
Puławska 240, reklam (dopuszczenie reklam na elewacjach technicznych,
02-670
które praktycznie nie występują na terenie m.st. Warszawy,
Warszawa
a jeżeli już występują to nie nadają się do eksponowania
reklam; ograniczenia w zakresie wysokości budynków na
których mogą być eksponowane reklamy – podobnie jak w
przypadku elewacji),
435 12.07.20 W. M.
- ograniczenie w zakresie reklam remontowych – okres
17
Puławska 240, ekspozycji reklamy jedynie 6 miesięcy na każde 5 lat, w
02-670
żaden sposób nie koreluje ze stanem faktycznym – remonty
Warszawa
prowadzone są przez długie okresy (nawet kilka lat), a
reklamy to często ich jedyne źródło finansowania; obecne
zapisy praktycznie wyeliminują prace remontowe budynków,
a tym samym przedmiotowa Uchwała zamiast wpłynąć
pozytywnie, wpłynie negatywnie na wygląd przestrzeni
publicznej,

Uwaga
Projekt Uchwały ogranicza, ale nie uniemożliwia eksponowania reklamy w
nieuwzględni przestrzeni m.st. Warszawy. Przedstawiona argumentacja jest bardzo
ona
uproszczona i nie odzwierciedla złożoności zapisów dokumentu.

Uwaga
Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
nieuwzględni reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
ona
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego.
Zdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy
utrzymywana jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich
nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie
warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie
odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby
odstąpienie od realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest
ustanowienie ładu przestrzennego.
Uwaga
Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
nieuwzględni reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
ona
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego.

436 12.07.20 W. M.
- reklamy jedynie podczas remontu elewacji i tylko na
17
Puławska 240, rusztowaniach – pominięto całkowicie kwestię remontu
02-670
innych elementów budynków (takich jak klatki schodowe,
Warszawa
piwnice, dachy) i ewentualnej możliwości sytuowania reklam
na elewacji – te prace też są finansowane ze środków
uzyskiwanych z ekspozycji reklam.

437 12.07.20 Inwest Pro Sp. Zbyt
krótki
17
z o.o.
reklamowych.

okres

dostosowawczy

dla

nośników Uwaga skierowana do
dalszej analizy

438 12.07.20 Inwest Pro Sp. Nieprecyzyjność stosowanych pojęć, m.in. dostosowanie, Uwaga skierowana do
17
z o.o.
elewacja techniczna, działka niezabudowana.
dalszej analizy

Zdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy
utrzymywana jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich
nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie
warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie
odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby
odstąpienie od realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest
ustanowienie ładu przestrzennego.
Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Dostosowanie jest terminem wskazanym w ustawie i nie może jako takie
polegać doprecyzowaniu definicyjnemu w uchwale rady gminy. Nie
wyklucza to jednak rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące
kolejność dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach
(tj. w sytuacji, gdy kryterium dostosowania są wzajemne relacje między
poszczególnymi nośnikami reklamowymi).

Pojęcia elewacji technicznej oraz działki niezabudowanej zostaną
ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad projektem
Uchwały.
Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym. Poruszone w uwadze kwestie
ona
stanowią polemikę z przepisami obowiązującego prawa, tj. ustawą z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, i jako takie nie są

439 12.07.20 Inwest Pro Sp. Naruszenie
zasady
ochrony
praw
nabytych
–
17
z o.o.
niekonstytucyjność regulacji, poprzez zapowiedź likwidacji
nośników powstałych na podstawie prawomocnej zgody
organu administracji.
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adresowane do właściwego organu.

440 12.07.20 Inwest Pro Sp. Niedozwolona ingerencja w aspekty, których nie powinna Uwaga skierowana do
17
z o.o.
obejmować regulacja Uchwałą krajobrazową, np. reklamy na dalszej analizy
pojazdach.

Zgodnie z orzecznictwem (np. wyrok WSA w Białymstoku z 27 stycznia
2011 r., sygn. II SA/Bk 563/10), długoterminowo pozostawione w
przestrzeni pojazdy, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, traktować
należy jako obiekty budowlane.
Niemniej, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji
wątpliwościami dotyczącymi zgodności takiego przepisu z zakresem
delegacji ustawowej, zostanie on ponownie przeanalizowany w ramach
prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Uwaga
Uwaga niejasna – stosowne regulacje w tym zakresie zostały ujęte w §
nieuwzględni 11 pkt 3, przy czym powierzchnia reklam została uzależniona od
ona
powierzchni zakrycia elewacji siatką ochraniającą rusztowania
remontowe.

441 12.07.20 Inwest Pro Sp. Całkowite wykluczenie możliwości lokalizowania reklam
17
z o.o.
wielkoformatowych na budynkach, wspierających remonty
obiektów – ograniczenie możliwości instalowania tzw.
reklam remontowych (na czas prowadzenia remontu
elewacji).
442 12.07.20 Inwest Pro Sp. Nieprzeprowadzenie jakichkolwiek analiz społecznych i
17
z o.o.
gospodarczych mających na celu ustalenie skutków
przyjęcia Uchwały.

Uwaga
Projekt Uchwały spełnia wymogi określone w art. 37a-37d ustawy o
nieuwzględni planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z istotnych
ona
działań analitycznych dotyczących dokumentu są m.in. niniejsze
konsultacje i rozpatrywane w nich uwagi.
Uwaga
Projekt Uchwały nie pomija rozwiązań związanych z cyfrowymi metodami
nieuwzględni wyświetlania, podejmując wysiłek zdefiniowania rozwiązań technicznych
ona
w tym zakresie zgodnych z zasadami ładu przestrzennego i dopuszczając
do szerokiego stosowania w przestrzeni miasta nośniki reklamowe w
formie wyświetlaczy cyfrowych o powierzchni ekspozycyjnej
nieprzekraczającej 3 m2, a także o większych formatach umieszczonych
w przejściach podziemnych i podziemnych obiektach Metra
Warszawskiego oraz na budynkach kompleksów kinowych.

443 12.07.20 Inwest Pro Sp. Ograniczenie rozwoju nowych technologii, poprzez
17
z o.o.
wykluczenie możliwości lokalizowania ekranów LED.

Jednocześnie należy podkreślić, ze powierzchnia ekspozycyjna tablicy
reklamowej bądź urządzenia reklamowego pozostaje w ścisłym związku
ze stopniem jego ingerencji wizualnej w otoczenie, a tym samym ład
przestrzenny. Istotny jest także wpływ tego typu instalacji na zachowania
kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego
Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och
transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of electronic billboards on
driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, 2013).
444 12.07.20 Inwest Pro Sp. Zbyt
daleko
idące
ograniczenia
dla
17
z o.o.
wielkoformatowych
przy
głównych
komunikacyjnych, które nie powodują.

reklam
arteriach

Uwaga
Uwaga niezrozumiała
nieuwzględni
ona

445 12.07.20 Inwest Pro Sp. Nierówne traktowanie przedsiębiorców – nieuzasadnione
17
z o.o.
uprzywilejowanie niektórych podmiotów, takich jak stacje
paliw, instytucje kultury.

Uwaga
Zgodnie z art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
nieuwzględni przestrzennym, Uchwała określa zasady i warunki sytuowania,
ona
gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej
nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność. Powyższy
zapis nie wyklucza różnicowania regulacji szyldowych dla
poszczególnych branży działalności gospodarczej bądź publicznej, o ile
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446 12.07.20 Gigaboard
17
Polska Sp. z
o.o.

447 12.07.20 Gigaboard
17
Polska Sp. z
o.o.

448 12.07.20 Gigaboard
17
Polska Sp. z
o.o.

449 12.07.20 Gigaboard
17
Polska Sp. z
o.o.

„(…)
Spółka
Gigaboard
Polska
wskazuje
na
niedoprecyzowanie postanowień projektu Uchwały, głównie
pod kątem pojawiających się tam definicji i użytych
sformułowań. Zdaniem Spółki wynikać to może z pośpiechu,
który kierował działaniem władz miasta przy tworzeniu
projektu. Jako główne zarzuty dotyczące tej kwestii to m.in.
brak zdefiniowania terenów rolnych i leśnych, terenów
niezabudowanych przyległych do pasów drogowych, typów i
identycznej formy nośników reklamowych oraz ścian
technicznych budynków. W obecnym brzmieniu, wskazane
wyżej sformułowania są na tyle niejasne, że uniemożliwiają
Spółce jednoznaczne stwierdzenie, czy dla danej lokalizacji
dopuszczalne jest umieszczenie nośnika reklamowego.
W imieniu Spółki zwracamy również uwagę na problem
związany z posługiwaniem się w treści Uchwały pojęciem
„dostosowania”. Używając tego terminu, Uchwałodawca nie
wykazał trybu przystosowania do wymogów Uchwały, a
także przykładowo do innych nośników reklamowych. W
treści projektu Uchwały brak jest definicji oraz zasad, w
oparciu o które będą kwalifikowane nośniki, w tym który z
nośników będzie przyjmowany na danym terenie jako wzór.
Konieczne jest ustalenie w jakim trybie przebiegać będzie
owo dostosowanie, a przede wszystkim, co stanie się ze
zgodami administracyjnymi, którymi dysponują właściciele
urządzeń reklamowych na terenie m.st. Warszawy.
Kolejną kwestią związaną z wadliwym, zdaniem Spółki,
sformułowaniem postanowień Uchwały krajobrazowej jest
konieczność
doprecyzowanie
pewnych
wymogów
przewidzianych w treści projektu. Jako przykład wskazać
należy uregulowanie dotyczące odległości nośników
reklamowych. Pomiędzy sobą, gdy brak jest sposobu
obliczania tych odległości (tj. czy będzie to odległość od
krawędzi, czy od osi reklamy). Problem taki zachodzi
również wymogiem identyczności formy reklam lub też
jednego typu reklam. Należałoby rozważyć sposób ustalania
wzorcowego wyglądu reklamy i to w jakim stopniu mają one
być do siebie podobne.
Zdaniem Spółki Gigaboard Polska Sp z oo władze miasta
wprowadzając dwuletni okres dostosowawczy, nie biorą pod
uwagę skutków ekonomicznych i społecznych jakie niesie za
sobą wprowadzenie takiej regulacji. Przede wszystkim,
Uchwała przewiduje tak daleko idące ograniczenia dla
lokalizacji większości podmiotów działających na rynku
reklamy outdoorowej. Wiąże się to pozbawieniem
zatrudnienia kilkuset osób – pracowników takich spółek. Co
więcej, działania zmierzające do legalnego posadowienia
kilkudziesięciu nośników reklamowych na terenie miasta

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

jest to uzasadnione charakterem prowadzonej działalności i zgodne z
zasadami ładu przestrzennego. Nie sposób jest w sposób racjonalny
sformułować takich samych zasad sytuowania szyldów dla tak
odmiennych typów prowadzonej działalności jak np. stacja paliw, kiosk z
prasą i placówka oświatowa.
Użycie wymienionych w uwadze pojęć zostanie ponownie
przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Dostosowanie jest terminem wskazanym w ustawie i nie może jako takie
polegać doprecyzowaniu definicyjnemu w uchwale rady gminy. Nie
wyklucza to jednak rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące
kolejność dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach
(tj. w sytuacji, gdy kryterium dostosowania są wzajemne relacje między
poszczególnymi nośnikami reklamowymi).

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Potrzeba rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące kolejność
dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach (tj. w
sytuacji, gdy kryterium dostosowania są wzajemne relacje między
poszczególnymi nośnikami reklamowymi) zostanie poddana analizie
podczas dalszych prac nad dokumentem.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Ewentualna zmiana wskazanych w uchwale terminów dostosowania
będzie przedmiotem analiz w dalszych etapach prac nad projektem
Uchwały. Należy jednak wskazać, że wpływ na ład przestrzenny ma w
równym stopniu liczba, jak i powierzchnia ekspozycyjna tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych; w tym drugim aspekcie to właśnie
nośniki reklamy systemowej stanowią dominującą grupę.
Projekt realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
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wiązały się z poniesieniem znacznych nakładów
finansowych. Z tego względu za niesprawiedliwe należy
uznać rozróżnienie okresu dostosowawczego na 3 lata dla
szyldów i 2 lata dla reklam, a także brak rozróżnienia dla
nośników legalnych oraz takich, które funkcjonują bez
jakiejkolwiek zgody organu. Zdaniem Spółki, to właśnie
nieuregulowana kwestia instalowania szyldów najbardziej
przyczynia się do powstania chaosu przestrzennego na
terenie miasta.

450 12.07.20 Gigaboard
17
Polska Sp. z
o.o.

451 12.07.20 Gigaboard
17
Polska Sp. z
o.o.

452 12.07.20 Gigaboard
17
Polska Sp. z
o.o.

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym.
Uwaga
Zawarta w uwadze teza, że nośniki reklamowe o największej powierzchni
nieuwzględni ekspozycyjnej są najmniej dolegliwe dla ładu przestrzennego nie jest
ona
logiczna i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.
Wielkoformatowe nośniki reklamowe stanowią jeden z najbardziej
krytykowanych przez ekspertów i opinię publiczną przejaw obecności
reklamy zewnętrznej w przestrzeni m.st. Warszawy.

Nielogiczne wydaje się również pozbawienie możliwości
lokalizowania reklam o największym formacie. Reklamy
takie, często lokalizowane na budynkach, są dla ich
właścicieli głównym źródłem finansowania remontów,
natomiast korzystniej wpisują się w wygląd otoczenia, niż
kilka lub nawet kilkanaście mniejszych nośników o krzykliwej
kolorystyce i różnym formacie umieszczonych obok siebie.
Zdaniem Spółki, przewidziana w projekcie Uchwały
możliwość montażu reklam na czas remontu elewacji
również nie pełni swojej roli 6 miesięcy dopuszczalnej
ekspozycji reklamy nie pokryje kosztów organizacji kampanii
reklamowych., natomiast prace remontowe trwają znacznie
dłużej. Taka regulacja spowoduje, że reklamy nie będą
wspierały
wspólnot mieszkaniowych
przy pracach
remontowych, co może mieć niekorzystny wpływ na wygląd
przestrzeni publicznej, a katastrofalne – dla nieruchomości
zabytkowych, których renowacja wiąże się z koniecznością
poniesienia jeszcze wyższych nakładów. Wobec tego
zasadne
jest
rozważenie
wydłużenia
okresu
dopuszczalnego funkcjonowania siatek remontowych z
nadrukiem reklamowym do 12 miesięcy.
Uchwała wprowadza pewne odstępstwa od generalnego
zakazu
umieszczania
reklam.
Najczęściej
jednak
odstępstwa te są iluzoryczne – w sytuacji, w której jeden
przepis Uchwały dopuszcza taką możliwość, uniemożliwiają
to pozostałe jej postanowienia, np. dotyczące odległości
pomiędzy nośnikami albo miejscami pamięci, a także
przepisy innych ustaw, m.in. ustawy o drogach publicznych.
Zdaniem Spółki, celowe jest wprowadzenie do Uchwały
uregulowań związanych z ewentualną sprzecznością
postanowień
Uchwały
z
miejscowymi
planami
zagospodarowania przestrzennego. W obecnym kształcie,
projekt Uchwały nie reguluje tego problemu, co wprowadza
dodatkowe ograniczenia w możliwość lokalizowania
nośników reklamowych.
Również uprzywilejowanie niektórych podmiotów, takich jak
partie polityczne lub instytucje kultury wydaje się być
całkowicie nieuzasadnione. Zdaniem Spółki władze miasta
nie są uprawnione do tego, aby określić jakie podmioty są
uprawnione do lokalizowania reklam, a jedynie do tego,

Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.

Uwaga
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
nieuwzględni ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
ona
regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie
art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują jedynie do dnia
wejścia w życie Uchwały.

Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą może ona w swojej
ona
treści regulować zasady i warunki sytuowania m.in. tablic reklamowych
oraz urządzeń reklamowych (art. 37a ust. 1). Tym samym nie jest
wykluczone różnicowanie w Uchwale regulacji w odniesieniu do
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jakiego typu nośniki są jego terenie dopuszczalne.

poszczególnych branży działalności gospodarczej bądź publicznej, o ile
jest to uzasadnione charakterem prowadzonej działalności i zgodne z
zasadami ładu przestrzennego. Nie sposób jest w sposób racjonalny
sformułować takich samych zasad sytuowania szyldów dla tak
odmiennych typów prowadzonej działalności jak np. stacja paliw, kiosk z
prasą i placówka oświatowa.
Uwzględnić należy także publiczny i oparty na szczególnych podstawach
prawnych charakter niektórych wydarzeń bądź instytucji, np. publicznych
instytucji kultury (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wskazuje m.in., iż „państwo
sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i
promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw
kulturalnych oraz opieki nad zabytkami” (art. 1 ust. 2)) czy wyborów, które
odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, na
co wskazuje poświęcenie temu procesowi m.in. art. 62, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 127, 128, 129 i 169 Konstytucji RP oraz ustawy Kodeks
wyborczy. Wynika z tego szczególna pozycja prawna komunikacji
wyborczej oraz rola władz publicznych w zapewnieniu jej właściwego
funkcjonowania.
Uwaga
Zawarta w uwadze teza, że nośniki reklamowe o największej powierzchni
nieuwzględni ekspozycyjnej są najmniej dolegliwe dla ładu przestrzennego nie znajduje
ona
uzasadnienia w stanie faktycznym. Wielkoformatowe nośniki reklamowe
stanowią jeden z najbardziej krytykowanych przez ekspertów i opinię
publiczną przejaw obecności reklamy zewnętrznej w przestrzeni m.st.
Warszawy.

453 12.07.20 News Media Zdaniem Spółki, Uchwała niesłusznie wyklucza możliwość
17
Group-Polska lokalizowania na terenie miasta nośników reklamowych o
Sp. z o.o.
największym formacie. Takie urządzenia, które wobec ich
rozmiarów realizują najdroższe kampanie reklamowe,
zazwyczaj cechują się wysoką jakością oraz estetyką, która
pasuje do otoczenia miasta. Najczęściej przedstawia ona
produkty związane z najnowszą technologią (np. najnowsze
modele samochodów, telefonów komórkowych) lub produkty
marek klasy premium. Kolorystyka obrazów reklamowych
zazwyczaj nie jest tak krzykliwa, jak ma to miejsce przy
reklamach przedstawianych na nośnikach typu billboard. To
nie reklamy o największym formacie odpowiadają za
zaburzenie przestrzeni miasta, ale właśnie mniejsze nośniki,
które są lokalizowane w większych ilościach, posiadają
zazwyczaj różne formaty i kolorystykę, która zbytnio
przykuwa uwagę. Spółka News Media Group-Polska
proponuje dopuszczenie montażu wielkoformatowych
nośników (o powierzchni ok. 100 m kw) zwłaszcza przy
głównych trasach komunikacyjnych.

Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.

Uzasadnione zdaniem Spółki jest również dopuszczenie
tzw. reklam remontowych na elewacji budynków – regulacja
przyjęta w projekcie Uchwały jest jednak niestety
niedoskonała.
Uchwałodawca
przyjmuje
bowiem
maksymalny okres ekspozycji reklamy na czas remontu do 6
miesięcy. Z doświadczenia Spółki wynika, że 6 miesięczna
kampania reklamowa nie zachęci do finansowania
remontów elewacji budynków, ponieważ koszty związane z
uzyskaniem potrzebnych zgód administracyjnych oraz z
organizacją kampanii reklamowej przekroczą ewentualne
zyski. Z tego względu dopuszczenie tzw. reklam
remontowych w formie jaką przewiduje Uchwała jest jedynie
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iluzoryczne i Spółka proponuje wydłużenie tego terminu do
co najmniej 15 miesięcy.

454 12.07.20 News Media Przebieg procedury dostosowania reklam do postanowień Uwaga skierowana do
17
Group-Polska Uchwały.
dalszej analizy
Sp. z o.o.
Spółka News Media wyraża zaniepokojenie związane z
procedurą „dostosowywania” nośników do postanowień
Uchwały. Przede wszystkim wskazać należy, na zbyt krótki
okres dostosowawczy dla reklam, tj. 2 lata od wejścia
Uchwały w życie. Podkreślić w tym miejscu należy, iż
istniejące obecnie na terenie miasta urządzenia reklamowe
są efektem skomplikowanych procedur związanych z ich
zalegalizowaniem, na które Spółka przeznaczyła znaczne
środki finansowe, związane z przykładowo z kosztami
obsługi prawnej, a także z działaniami oddziałów sprzedaży i
akwizycji Spółki. Z konsultowanego projektu Uchwały
wynika, że w ciągu 2 lat od wejścia w życie Uchwały, władze
miasta przewidują ich likwidację, bez znaczenia, czy
inwestor uzyskał decyzję organu, czy też reklama stanowi
samowolę budowlaną. Spółka wyraża stanowisko, że taka
regulacja stanowi naruszenie zasady ochrony praw
nabytych i jednocześnie zapowiada podjęcie działań
mających na celu stwierdzenie niezgodności tych przepisów
z Konstytucją RP.
Wątpliwości budzi również samo pojęcie dostosowania, a
konkretnie – brak jego zdefiniowania oraz ustalenia
procedur, jakim podlegać będą nośniki reklamowe po
wejściu w życie Uchwały. Uchwała nie wskazuje również, w
jaki sposób ustalane będą np. wzorcowe nośniki reklamowe
(Uchwała posługuje się sformułowaniami takimi, jak:
identyczność formy, jeden typ reklam, itp.) - czy reklamy
będą musiały przyjąć jako wzorzec istniejące już nośniki
reklamowe? Jeżeli takie jest założenie Władz Miasta, Spółka
zwraca uwagę na konieczność zagwarantowania równych
szans dla każdego przedsiębiorcy działającego na rynku
reklamy, czyli wprowadzenie takich regulacji, które
umożliwiają każdemu inwestorowi umiejscowienie nośnika
na danym terenie.
455 12.07.20 News Media Wewnętrzna
sprzeczność
postanowień
Uchwały
i
17
Group-Polska niedostosowanie ich do przepisów innych aktów prawnych.
Sp. z o.o.
Pomimo tego, że przepisy Uchwały wprowadzają wyjątki od
generalnego zakazu umieszczania reklam, tak naprawdę
możliwości lokalizowania nośników reklamowych na terenie
miasta jest praktycznie niemożliwa. Wynika to z tego, że
niewiele jest w Warszawie miejsc, wprost wskazanych jako
możliwe lokalizacje reklam (np. ściany techniczne, których w
mieście praktycznie nie ma). Ponadto, nawet jeżeli

Dostosowanie jest terminem wskazanym w ustawie i nie może jako takie
polegać doprecyzowaniu definicyjnemu w uchwale rady gminy. Nie
wyklucza to jednak rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące
kolejność dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach
(tj. w sytuacji, gdy kryterium dostosowania są wzajemne relacje między
poszczególnymi nośnikami reklamowymi).
Ewentualna zmiana wskazanych w uchwale terminów dostosowania
będzie przedmiotem analiz w dalszych etapach prac nad projektem
Uchwały. Należy jednak wskazać, że dokument realizuje dyspozycję art.
37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie
wskazuje w ust. 9 na obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu
dostosowania nielegalnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
ani nie wskazuje w ust. 10 na możliwość zwolnienia z obowiązku
dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, które uzyskały
pozwolenie na budowę. Jest to zasadne, bowiem z prawnego punktu
widzenia nielegalne nośniki reklamowe powinny być usuwane przez
uprawnione organy jak najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem
ogólnego terminu dostosowania wyznaczonego w uchwale.
Zróżnicowanie takie byłoby zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu
przestrzennego, które powinny stanowić najważniejsze kryterium
formułowania przepisów Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z
uwagi na brak odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów
sytuowanych za pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie
budowlanym.

Uwaga
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
nieuwzględni ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
ona
regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie
art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują jedynie do dnia
wejścia w życie Uchwały.
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą może ona w swojej
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możliwość posadowienia reklamy wynika z treści Uchwały,
jest to niedopuszczalne przykładowo z uwagi na treść
obowiązującego na danym terenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub przepisów innych
ustaw (np. ustawy o drogach publicznych). Uchwała zatem,
praktycznie całkowicie pozbawia możliwości prowadzenia
działalności związanej z reklamą zewnętrzną. Wprowadza
jedynie
nieuzasadnione
uprzywilejowanie
niektórych
instytucji (np. instytucji kultury) lub konkretnych
przedsiębiorców (np. reklamy na przystankach komunikacji
miejskiej). Zdaniem Spółki stanowi to rażące naruszenie
zasady równego traktowania, a skutki takich działań będą o
tyle katastrofalne, że ich skutkiem będzie upadłość wielu
przedsiębiorców i likwidacja setek miejsc pracy.

treści regulować zasady i warunki sytuowania m.in. tablic reklamowych
oraz urządzeń reklamowych (art. 37a ust. 1). Tym samym nie jest
wykluczone różnicowanie w Uchwale regulacji w odniesieniu do
poszczególnych branży działalności gospodarczej bądź publicznej, o ile
jest to uzasadnione charakterem prowadzonej działalności i zgodne z
zasadami ładu przestrzennego. Nie sposób jest w sposób racjonalny
sformułować takich samych zasad sytuowania szyldów dla tak
odmiennych typów prowadzonej działalności jak np. stacja paliw, kiosk z
prasą i placówka oświatowa. Uwzględnić należy także publiczny i oparty
na szczególnych podstawach prawnych charakter niektórych wydarzeń
bądź instytucji, np. publicznych instytucji kultury (Ustawa z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, która wskazuje m.in., iż „państwo sprawuje mecenat nad
działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości,
edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki
nad zabytkami” (art. 1 ust. 2)). Jednocześnie warto przypomnieć, że
funkcja operatora wiat przystankowych na terenie m.st. Warszawy nie jest
stała. Podmiot pełniący ją obecnie został wyłoniony w otwartej dla
zainteresowanych podmiotów strukturze przetargowej na okres 106
miesięcy.
Uwaga
Zawarta w uwadze teza, iż reklama zewnętrzna jest dla codziennego
nieuwzględni życia mniej inwazyjna niż reklama emitowana w telewizji, radiu i
ona
internecie nie znajduje logicznego uzasadnienia. Ze wszystkich
wskazanych powyżej sposobów rozpowszechniania komunikatów
perswazyjnych, reklama zewnętrzna jest jedyną, której odbiorca nie
można wyłączyć i jedyną, która ingeruje w ład przestrzenny.

456 12.07.20 News Media Reklama
zewnętrzna
jest koniecznym
elementem
17
Group-Polska rozwijającej się gospodarki – to dzięki niej społeczeństwo
Sp. z o.o.
zdobywa niezbędne informacje o rozwijających się
technologiach i usługach, napędza sprzedaż produktów, co
przekłada się na wzrost gospodarczy kraju. Należy ją uznać
za mniej inwazyjną dla codziennego życia niż reklamy
„atakujące” użytkowników telewizji, radia i przeglądarek
internetowych.
Zdaniem Spółki, projekt Uchwały krajobrazowej jest
regulacją zbyt rygorystyczną. Nie da się usunąć zjawiska
reklamy we współczesnym świecie, a tak daleko idące
ograniczenie reklamy, jak przewiduje to Uchwała
krajobrazowa doprowadzi do tego, że będzie ona docierać
do odbiorców innymi drogami – reklamy w formie ulotek,
ogłoszeń w telewizji lub prasie staną się droższe i bardziej
agresywne. Nadmierna regulacja może zatem doprowadzić
do efektu odwrotnego od zamierzonego.
457 13.07.20 Braughman
Niezdefiniowanie pojęć lub nieprecyzyjne, niezrozumiałe
17
Group Media definiowanie – co uniemożliwia interpretację Uchwały, w
Sp. Z o.o.
dalszej zaś konsekwencji pozostawia swobodę decyzyjną
Sp.k.
organom przy podejmowaniu rozstrzygnięć w oparciu
postanowienia Uchwały:
- dostosowanie – brak definicji,
458 13.07.20 Braughman
- tereny rolne, leśne, ogródki działkowe – brak definicji,
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

Należy ponadto podkreślić, że celem i dyspozycją ustawową Uchwały nie
jest regulacja rynku reklamy w ogóle, ale przywrócenie ładu
przestrzennego na obszarze m.st. Warszawy poprzez uporządkowanie
zasad i warunków sytuowania nośników reklamowych.

Uwaga
Dostosowanie jest terminem wskazanym w ustawie i nie może jako takie
nieuwzględni polegać doprecyzowaniu definicyjnemu w uchwale rady gminy.
ona

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Potrzeba doprecyzowania wskazanych pojęć zostanie przeanalizowana w
trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

459 13.07.20 Braughman
- tereny przyległe do pasów drogowych, które nie są Uwaga skierowana do
17
Group Media zabudowane – brak definicji,
dalszej analizy
Sp. Z o.o.
Sp.k.

Potrzeba doprecyzowania wskazanego pojęcia zostanie przeanalizowana
w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.
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460 13.07.20 Braughman
- odsunięcie nośników od siebie – brak wyjaśnienia w jaki Uwaga skierowana do
17
Group Media sposób należy liczyć odległości,
dalszej analizy
Sp. Z o.o.
Sp.k.

Potrzeba doprecyzowania sposobu wykonywania pomiarów odległości
zostanie przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem
Uchwały.

- nośniki jednego typu, identycznej formy – brak definicji Uwaga skierowana do
oraz zasad, w oparciu o które będą kwalifikowane nośniki, w dalszej analizy
tym który z nośników będzie przyjmowany na danym terenie
jako wzór,

Potrzeba rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące kolejność
dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach (tj. w
sytuacji, gdy kryterium dostosowania są wzajemne relacje między
poszczególnymi nośnikami reklamowymi) zostanie przeanalizowana w
trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

461 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

462 13.07.20 Braughman
- elewacja o charakterze technicznym – wprowadzona Uwaga skierowana do
17
Group Media definicja nie jest wystarczająca do samodzielnej oceny czy dalszej analizy
Sp. Z o.o.
dana ściana jest ścianą techniczną,
Sp.k.

Z uwagi na szereg wątpliwości przedstawionych odnośnie pojęcia
„elewacji posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazane
zapisy zostaną ponownie przeanalizowane.

463 13.07.20 Braughman
- wyświetlacz – brak doprecyzowania, kiedy to będzie Uwaga skierowana do
17
Group Media badane jako pora dnia, jaka pora roku,
dalszej analizy
Sp. Z o.o.
Sp.k.

Potrzeba doprecyzowania sposobu wykonywania pomiarów zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

464 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

- ustandaryzowane nośniki małego, średniego i dużego
formatu – nieprecyzyjność definicji, nazewnictwo
wskazywałoby na definiowanie tych samych nośników
różniących się formatem; w tym jednak przypadku każda z
definicji odnosi się do innego rodzaju nośnika

Uwaga
Definicje odnoszą się do rozpowszechnionych typów nośników
nieuwzględni reklamowych. Z logiki i obowiązujących przepisów prawa nie wynika
ona
obowiązek ujednolicania treści definicji z uwagi na podobieństwo
definiowanych terminów, jeśli nie odpowiada to stanowi faktycznemu.
Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
ona
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym..
Uwaga
Wbrew tezie zawartej w uwadze, projekt Uchwały nie eliminuje, a jedynie
nieuwzględni zasadniczo ogranicza możliwość sytuowania wielkoformatowych
ona
nośników reklamowych. Zawarta w uwadze teza, że nośniki reklamowe o
największej powierzchni ekspozycyjnej są najmniej dolegliwe dla ładu
przestrzennego nie jest logiczna i nie znajduje uzasadnienia w stanie
faktycznym. Wielkoformatowe nośniki reklamowe stanowią jeden z
najbardziej krytykowanych przez ekspertów i opinię publiczną przejaw
obecności reklamy zewnętrznej w przestrzeni m.st. Warszawy.
Uwaga
Wbrew tezie zawartej w uwadze, projekt Uchwały nie eliminuje, a jedynie
nieuwzględni ogranicza możliwość sytuowania nośników reklamowych widocznych z
ona
przestrzeni publicznej. Jest to zgodne z przepisem art. 37a ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który określa, że rada
gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i warunki sytuowania

465 13.07.20 Braughman
Okres dostosowawczy
17
Group Media

Uchwała nie odnosi się do nośników legalnych –
Sp. Z o.o.
ingerencja w prawa nabyte
Sp.k.

466 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

Zakres przedmiotowy Uchwały:
- całkowite wyeliminowanie nośników wielkoformatowych,
przy dopuszczeniu nośników bardzo małego i małego
formatu – nie wpłynie to pozytywnie na kształtowanie
przestrzeni publicznej, czemu ma służyć przedmiotowa
Uchwała; wręcz przeciwnie przyjęcie Uchwały w
projektowanej wersji może wprowadzić większy chaos,

467 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

- skonstruowanie postanowień Uchwały, które finalnie
eliminują możliwość sytuowania reklam w przestrzeni
publicznej, a nie porządkują tej przestrzeni / wyłącznie
terenów leśnych, rolnych, ogródków działkowych – których
w Warszawie jest bardzo dużo; kwestia odsunięcia
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nośników od siebie i od innych obiektów, pomników i miejsc
pamięci, których w Warszawie jest bardzo dużo; neony na
dachach – takie określenie minimalnej wysokości dachów
jak w projekcie powoduje iż realizacja neonów jest prawie
nie możliwa – na danym terenie takie budynki są nieliczne –
naruszenie zasad proporcjonalności.

468 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

- brak regulacji umożliwiających rozwój nowych technologii –
Uchwała nie dopuszcza nośników typu ekrany typu LED,
Uchwała opiera się na nośnikach o przestarzałej formie, w
sytuacji w której wprowadzenie nowych technologii może
wpłynąć pozytywnie na przestrzeń publiczną

Uwaga
nieuwzględni
ona

469 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

- remonty - dlaczego mają dotyczyć tylko elewacji (np. co z
budową nowych budynków), zbyt krótki okres 6 miesięcy w
zakresie możliwości eksponowania siatki (remonty trwają
nawet kilka lat; co więcej koszt organizacji kampanii
reklamowej jest nieopłacalny na 6 miesięcy, co oznacza, że
reklamodawcy będą się wycofywali, a właściciele
nieruchomości nie będą mieli źródła finansowania tych
remontów, co ostatecznie wpłynie negatywnie na wygląd
przestrzeni publicznej),

Uwaga
nieuwzględni
ona

470 13.07.20 Braughman
- podstawą przygotowania przedmiotowej Uchwały powinien
17
Group Media być przeprowadzony audyt rzeczowy i finansowy
Sp. Z o.o.
Sp.k.

Uwaga
nieuwzględni
ona

471 13.07.20 Braughman
- sprzeczność postanowień Uchwały z miejscowymi
17
Group Media planami zagospodarowania przestrzennego – co w takiej
Sp. Z o.o.
sytuacji
Sp.k.

Uwaga
nieuwzględni
ona

164

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych. Wynika to z celów Uchwały, jakim jest
ustanowienie ładu przestrzennego na obszarze m.st. Warszawy oraz
stanu faktycznego, który charakteryzuje się radykalnym przesyceniem
krajobrazu miasta komunikatem reklamowym, zarówno pod kątem
ilościowym, jak i powierzchniowym. Konkretne wartości liczbowe,
wyznaczone w projekcie Uchwały (m.in. minimalne odległości nośników
reklamowych od innych obiektów, minimalne wysokości, na których
można umieszczać nośniki reklamowe na dachach) będą jednak
przedmiotem ponownych analiz.
Wbrew tezie zawartej w uwadze, projekt Uchwały nie eliminuje, a jedynie
ogranicza możliwość sytuowania ekranów typu LED widocznych z
przestrzeni publicznej, przy czym eliminuje najczęściej sytuowane
obecnie w przestrzeni m.st. Warszawy przeskalowane nośniki o
przestarzałej technologii, rażąco ingerujące w kompozycję urbanistyczną
miasta i powodujące dyskomfort u obserwatorów.
Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.
Projekt Uchwały jest przygotowany zgodnie z wymogami art. 37a-d
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przeprowadzenie powszechnego audytu nośników reklamowych na
terenie m.st. Warszawy byłoby z uwagi na gigantyczną skalę i brak
klarownego celu takiego zamierzenia nie tylko działaniem opóźniającym o
wiele lat pilnie potrzebne zmiany prawne na rzecz zaprowadzenia ładu
przestrzennego, ale i marnotrawstwem środków publicznych. Długoletnie
doświadczenie wyspecjalizowanych komórek Urzędu m.st. Warszawy w
ograniczaniu chaotycznej ekspansji nośników reklamowych na terenie
miasta i dorobek planistyczny miasta w tym zakresie pozwala na łatwą
identyfikację najważniejszych przejawów tego zjawiska, co znalazło wyraz
w projekcie Uchwały.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie
art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują jedynie do dnia
wejścia w życie Uchwały.

472 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

- sprzeczność postanowień Uchwały z innymi przepisami np.
ustawy o drogach publicznych, co pokazuje na pozorność
prowadzonych regulacji dopuszczających lokalizowanie
nośników na danych terenach

473 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

- część zasad określona jest podmiotowo zamiast
obszarowo, co jest niezgodne z podstawą do wprowadzenia
Uchwały reklamowej/ Uchwała powinna określać jakie
nośniki i na jakim obszarze są dopuszczalne lub zabronione,
a nie kto może umieszczać nośniki;

Uwaga
Zapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2
nieuwzględni ustawy o drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od
ona
krawędzi jezdni możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez
zgody zarządcy drogi, nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w
odległości mniejszej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy.. Przepis
określa zatem uprawnienia zarządcy drogi, nie zaś bezwzględne normy
dotyczące odległości sytuowania nośników reklamowych od jezdni.
Uwaga
Brak jest uzasadnienia dla tezy zawartej w uwadze. Zgodnie z art. 37a
nieuwzględni ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
ona
przestrzennym, rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i
warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych.
Uwaga
Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
nieuwzględni przesądzeniach dotychczasowego dorobku planistycznego m.st.
ona
Warszawy, w szczególności zapisach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na
podstawie kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych.

Podział miasta na obszary
- jedno z podstawowych rozstrzygnięć Uchwały dotyczących
strukturyzacji obszaru miasta Stołecznego Warszawy na
obszary I, II, III o zróżnicowanym reżimie regulacji w
zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu, zostały
przedstawione w sposób budzący wątpliwości co do metody
delimitacji ostatecznych podziałów na te obszary, brak w
projekcie Uchwały wyjaśnienia przesłanek, na podstawie, że
nasuwają się wątpliwości co do trafności i użyteczności
proponowanej delimitacji;
475 13.07.20 Braughman
Negatywny wpływ na działalność firm z branży reklamowej –
17
Group Media po upływie okresu przejściowego, spółka będzie zmuszona
Sp. Z o.o.
zakończyć działalności, zwiększenie kosztów ekspozycji
Sp.k.
reklam
474 13.07.20 Braughman
17
Group Media
Sp. Z o.o.
Sp.k.

476 13.07.20 W. M.
17
ul. Krucza 51,
00-022
Warszawa

Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje ustawowe przyjęte ustawą 25
nieuwzględno kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
na
narzędzi ochrony krajobrazu, jednym z zasadniczych celów której była
realizacja interesu publicznego poprzez uregulowanie zasad lokalizacji
nośników reklamowych na terenie gminy. Każda regulacja wymusza na
podmiotach nią objętych konieczność elastycznego dostosowania się do
nowo wprowadzonych przepisów. Aktualny stan chaosu przestrzennego,
wywoływany przez nieuporządkowany sposób sytuowania nośników
reklamowych na obszarze m.st. Warszawy wywiera negatywny wpływ na
ład przestrzenny, wizerunek m.st. Warszawy i utrudnia bądź uniemożliwia
wielu mieszkańcom miasta życie w przyjaznym i harmonijnym otoczeniu.
Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje ustawowe przyjęte ustawą 25
nieuwzględni kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
ona
narzędzi ochrony krajobrazu, jednym z zasadniczych celów której była
realizacja interesu publicznego poprzez uregulowanie zasad lokalizacji
nośników reklamowych na terenie gminy. Umieszczanie nośników
reklamowych na elewacjach budynków stanowi obecnie jedną z
najbardziej destrukcyjnych dla ładu przestrzennego praktyk, dlatego
możliwości takiego działania zostały w projekcie Uchwały gruntownie
ograniczone.

W naszej ocenie redakcja przygotowanego projektu
Uchwały budzi wiele zastrzeżeń. Nas, jako mieszkańców
nieruchomości położonej w obszarze centralnym (tzn.
obszar I) , szczególnie dotykając postanowienia
ograniczające możliwość sytuowania reklam na elewacjach
budynków, na dachach jak również reklam podczas
remontów.
W zakresie elewacji budynków, wprowadzone zapisy w
naszej ocenie zakazują sytuowania jakichkolwiek reklam.
Zapis o ich dopuszczeniu jest iluzoryczny, ponieważ odnosi
się wyłącznie do elewacji technicznych, których jest bardzo
mało w obszarze centralnym. A jeżeli nawet występują, to
nie nadają się one do eksponowania obrazów reklamowych.
Co istotne, na co należy zwrócić uwagę, nie sposób
wywieść ze wskazanej w projekcie Uchwały definicji, czym
jest elewacja techniczna.

Z uwagi na szereg wątpliwości przedstawionych odnośnie pojęcia
„elewacji posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazany zapis
zostanie ponownie przeanalizowany.
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477 13.07.20 W. M.
17
ul. Krucza 51,
00-022
Warszawa

Również w zakresie dachów, ograniczenie poprzez
wskazanie wysokości budynku, powoduje iż z uwagi na
znikomą ilość budynków o takiej wysokości w obszarze
centralnym, powoduje iż zapisy te de facto zakazują
wprowadzenia jakichkolwiek reklam.

Z punktu widzenia ładu przestrzennego, ażurowe nośniki reklamowe na
dachach budynków nie powinny być masowo stosowaną regułą, ale
funkcjonować jedynie w postaci akcentów w krajobrazie miasta, na
wybranych obiektach. Kryterium wysokościowe jest w tym kontekście
najprostszym i najbardziej oczywistym. Jego konkretne ustalenie zostanie
jednak ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad projektem
Uchwały.
Uwaga
Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
nieuwzględni reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
ona
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Odnośnie reklam w czasie trwania remontów: po pierwsze i
co istotne, bardzo często dopiero zgromadzenie środków z
reklamy pozwala na podjęcie decyzji o prowadzonym
remoncie – co oznacza, że Uchwała powinna dopuszczać
możliwość eksponowania reklam tzw. zabezpieczających na
elewacji a nie tylko na rusztowaniach (często budynki są w
bardzo złym stanie technicznym), proces inwestycyjny
polegający na remoncie budynku to nawet kilka lat – co
oznacza, że dopuszczenie reklamy jedynie przez 6 miesięcy
nie jest proporcjonalne do czasu trwania prac, rozważyć
należy również możliwość eksponowania reklam nie tylko w
związku z remontem elewacji ale również remontem innych
elementów budynku np. klatek schodowych, dachu, który
także w znacznej części finansowany jest z reklam
479 13.07.20 W. M.
Proponujemy wprowadzenie do Uchwały definicji strefy
17
ul. Krucza 51, parteru komercyjnego, rozumianej jako elewacja parteru
00-022
budynku, pełniąca w tej strefie funkcje handlowe lub
Warszawa
usługowe (tj. reklamy umieszczane przy lokalach
gastronomicznych sklepach itp.) oraz dopuszczenie
umieszczania na elewacji budynku w strefie parteru
komercyjnego tablic i urządzeń reklamowych.
480 13.07.20 W. M.
Zwrócić również należy uwagę na fakt, iż Uchwała w żaden
17
ul. Krucza 51, sposób nie odnosi się do reklam, które funkcjonują obecnie
00-022
na budynkach legalnie – w oparciu o skuteczne zgłoszenia,
Warszawa
czy prawomocne i ostateczne pozwolenia na budowę. W
odniesieniu do tych reklam, w naszej ocenie, Uchwała
powinna wyłączać obowiązek dostosowawczy, a co najmniej
wydłużyć go.
478 13.07.20 W. M.
17
ul. Krucza 51,
00-022
Warszawa

Uwaga
Projekt Uchwały nie zabrania sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
nieuwzględni reklamowych w strefie parteru. Nie dopuszcza tego jedynie w przypadku
ona
instalacji niebędących szyldami, które konkurując z sąsiednimi szyldami
tworzą nadmiar przekazu komunikacyjnego i w przeciwieństwie do nich
stanowią interwencję w kształt elewacji nieprzewidzianą na etapie
projektu architektonicznego budynku, zaburzającą jej kompozycję.
Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
ona
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym..
Uwaga
Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
nieuwzględni przesądzeniach dotychczasowego dorobku planistycznego m.st.
ona
Warszawy, w szczególności zapisach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na
podstawie kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych.

481 13.07.20 K+P Efekt Sp zW zakresie Par 2 Uchwały i podziału miasta na obszary:
17
o.o. w
Uchwała podzieliła miasto stołeczne Warszawa na trzy
likwidacji
obszary, nie wskazując jednocześnie odniesienia do
wykorzystanej w tym zakresie metodologii i przesłanek,
którym się kierowano. Znaczne powierzchnie wydzielonych
stref oraz wewnętrzne zróżnicowanie obowiązujące w nich
przepisów nasuwają wątpliwości co do zasadności
dokonanego podziału.
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482 13.07.20 K+P Efekt Sp zW zakresie definiowania użytych pojęć:
17
o.o. w
Wskazać należy, iż definicje przedstawione w uchwale są
likwidacji
częstokroć nieprecyzyjne lub sformułowane w sposób
niezrozumiały. Co więcej, część pojęć nie została w żaden
sposób zdefiniowana.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Potrzeba doprecyzowania wymienionych pojęć zostanie przeanalizowana
w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały. Należy jednak wskazać,
że dostosowanie jest terminem wskazanym w ustawie i nie może jako
takie polegać doprecyzowaniu definicyjnemu w uchwale rady gminy.

W tym zakresie szczególnie istotne jest doprecyzowanie
pojęć:
- odsunięcie nośników od siebie - ze wskazaniem sposobu
obliczania odległości między nośnikami
- ściany techniczne – obecna definicja uniemożliwia ocenę,
czy daną ścianę można zakwalifikować do tej kategorii
- ustandaryzowane nośniki małego, średniego i dużego
formatu – definicja wprowadza mylne przekonanie, że
wskazane nośniki różnią się jedynie formatem, gdy
tymczasem zakres jest szerszy
- wyświetlacz – niedoprecyzowanie, o jakiej porze dnia i
roku należy badać wskazane w definicji parametry
Oraz uzupełnienie Uchwały o definicje pojęć:
- dostosowanie
- tereny rolne, leśne, ogródki działkowe
- tereny przyległe do pasów drogowych, które nie są
zabudowane
483 13.07.20 K+P Efekt Sp zW zakresie przedmiotowej Uchwały:
17
o.o. w
Celem Uchwały powinno być uporządkowanie przestrzeni
likwidacji
publicznej, co nie oznacza całkowitego wykluczenia z niej
reklam, a taki skutek wywoła projektowana Uchwała – w tym
zakresie wskazać należy postanowienia uniemożliwiające
sytuowane reklam na terenach zielonych, rolnych,
ogródkach działkowych oraz w pobliżu innych obiektów,
pomników i miejsc pamięci/ stanowiących znaczny obszar
Warszawy / jak również przyjęcie, że instalacja neonów na
dachach możliwa jest tylko przy odpowiedniej ich wysokości,
a warunek ten spełniają nieliczne budynki.
484 13.07.20 K+P Efekt Sp zDopuszczenie funkcjonowania jedynie nośników bardzo
17
o.o. w
małego i małego formatu przy jednoczesnej eliminacji
likwidacji
nośników wielkoformatowych doprowadzi do większego
zagęszczenia małych reklam i w konsekwencji jedynie
zaburzy krajobraz.

Uwaga
Wbrew tezie zawartej w uwadze, projekt Uchwały nie eliminuje, a jedynie
nieuwzględni ogranicza możliwość sytuowania nośników reklamowych widocznych z
ona
przestrzeni publicznej. Wskazane wyłączenia dotyczące terenów o
szczególnej wartości krajobrazowej, przyrodniczej czy symbolicznej są
uzasadnione wymogami ładu przestrzennego.

Uwaga
Zawarta w uwadze teza, że nośniki reklamowe o największej powierzchni
nieuwzględni ekspozycyjnej są najmniej dolegliwe dla ładu przestrzennego nie jest
ona
logiczna i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.
Wielkoformatowe nośniki reklamowe stanowią jeden z najbardziej
krytykowanych przez ekspertów i opinię publiczną przejaw obecności
reklamy zewnętrznej w przestrzeni m.st. Warszawy.
Uwaga
Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
nieuwzględni reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
ona
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.

485 13.07.20 K+P Efekt Sp zUmożliwienie eksponowania siatek zabezpieczających
17
o.o. w
budynki jedynie na czas remontu elewacji (z pominięciem
likwidacji
etapu budowy nowych budynków) oraz jedynie w okresie 6
miesięcy pozostaje w oderwaniu od rzeczywistości, gdyż
remonty trwają zwykle dłuższy czas, a dla reklamodawców
organizacja kampanii reklamowych w tak krótkim okresie nie
jest opłacalna. Tak ukształtowane przepisy mogą
zaszkodzić również właścicielom nieruchomości, którzy
stracą w ten sposób dochód przeznaczany na realizację
remontów.
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486 13.07.20 K+P Efekt Sp zUniemożliwienie używania popularnych obecnie nośników
17
o.o. w
reklam typu ekrany LED sprzeciwia się postępowi
likwidacji
technicznemu i spowoduje, że przestrzeń publiczna nie
zyska miana innowacyjnej.

Uwaga
Wbrew tezie zawartej w uwadze, projekt Uchwały nie eliminuje, a jedynie
nieuwzględni ogranicza możliwość sytuowania ekranów typu LED widocznych z
ona
przestrzeni publicznej, przy czym celem Uchwały jest zaprowadzenie na
terenie m.st. Warszawy ładu przestrzennego.

487 13.07.20 K+P Efekt Sp zUchwała niezasadnie wprowadza wyróżnienia podmiotowe,
17
o.o. w
umożliwiając umieszczanie nośników określonym
likwidacji
podmiotom, podczas gdy powinna określać jakie nośniki i na
jakim obszarze są dopuszczalne lub zabronione.

Uwaga
Brak jest uzasadnienia dla tezy zawartej w uwadze. Zgodnie z art. 37a
nieuwzględni ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
ona
przestrzennym, rada gminy może ustalić w formie Uchwały zasady i
warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych.
Uwaga
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
nieuwzględni ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
ona
regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie
art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują jedynie do dnia
wejścia w życie Uchwały.
Uwaga
Projekt Uchwały jest przygotowany zgodnie z wymogami art. 37a-d
nieuwzględni ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ona
Przeprowadzenie powszechnego audytu nośników reklamowych na
terenie m.st. Warszawy byłoby z uwagi na gigantyczną skalę i brak
klarownego celu takiego zamierzenia nie tylko działaniem opóźniającym o
wiele lat pilnie potrzebne zmiany prawne na rzecz zaprowadzenia ładu
przestrzennego, ale i marnotrawstwem środków publicznych. Długoletnie
doświadczenie wyspecjalizowanych komórek Urzędu m.st. Warszawy w
zmaganiach z chaotyczną ekspansją nośników reklamowych na terenie
miasta i dorobek planistyczny miasta w tym zakresie pozwala na łatwą
identyfikację najważniejszych przejawów tego zjawiska, co znalazło wyraz
w projekcie Uchwały.
Uwaga
Zapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2
nieuwzględni ustawy o drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od
ona
krawędzi jezdni możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez
zgody zarządcy drogi, nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w
odległości mniejszej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy. Przepis
określa zatem uprawnienia zarządcy drogi, nie zaś bezwzględne normy
dotyczące odległości sytuowania nośników reklamowych od jezdni.
Uwaga
Ewentualna zmiana wskazanych w uchwale terminów dostosowania
nieuwzględni będzie przedmiotem analiz w dalszych etapach prac nad projektem
ona
Uchwały. Należy jednak wskazać, że brak jest uzasadnienia dla tezy,
jakoby za chaos przestrzenny odpowiedzialne było przede wszystkim
sytuowanie szyldów. Wpływ na ład przestrzenny ma w równym stopniu
liczba, jak i powierzchnia ekspozycyjna tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych; w tym drugim aspekcie to właśnie nośniki reklamy
systemowej, a nie szyldy, stanowią dominującą grupę.
Uwaga
Nie wskazano, pod jakim kątem należałoby różnicować nośniki i jakie
nieuwzględni byłoby uzasadnienie takiego przepisu.
ona

488 13.07.20 K+P Efekt Sp zNie zostały uregulowane kwestie kolizyjne w przypadku
17
o.o. w
sprzeczności postanowień Uchwały z miejscowymi planami
likwidacji
zagospodarowania przestrzennego.

489 13.07.20 K+P Efekt Sp zPrzygotowanie projektu Uchwały nie zostało poprzedzone
17
o.o. w
audytem rzeczowym i finansowym.
likwidacji

490 13.07.20 K+P Efekt Sp zPozorny charakter mają niektóre postanowienia, z uwagi na
17
o.o. w
sprzeczność z innymi przepisami, w tym przykładowo z
likwidacji
ustawą o drogach publicznych.

491 13.07.20 K+P Efekt Sp zW zakresie okresu dostosowania nośników reklamowych do
17
o.o. w
przepisów Uchwały:
likwidacji
Niezrozumiałe pozostaje zróżnicowanie okresów
dostosowawczych dla reklam i szyldów i wprowadzenie
krótkiego terminu dla reklam, gdy porządkowanie
przestrzeni publicznej powinno skupić się przede wszystkim
na szyldach
492 13.07.20 K+P Efekt Sp zNie wskazano różnych terminów dla poszczególnych
17
o.o. w
nośników reklamowych
likwidacji
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493 13.07.20 K+P Efekt Sp zNie określono jakie konsekwencje będzie miała Uchwała dla
17
o.o. w
nośników legalnie istniejących przed jej wejściem w życie
likwidacji

Uwaga
Zgodnie z delegacją art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, projekt Uchwały określa w § 14
ona
obowiązek dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami do jej
zapisów w terminie do 2 lat od dnia wejścia Uchwały w życie.

494 13.07.20 K+P Efekt Sp zW zakresie skutków Uchwały dla branż reklamowej
17
o.o. w
Wskazać należy, iż wejście w życie Uchwały w obecnym
likwidacji
kształcie spowoduje znaczne straty na podmiotów
działających w branży reklamowej. Z uwagi na ograniczenia
w prowadzeniu kampanii reklamowych oraz na wzrost
kosztów wycofają się zleceniodawcy i koniecznie będzie
zakończenie działalności przez Spółkę. W tym zakresie
przepisy Uchwały nie uwzględniają interesów wszystkich
stron.

Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje ustawowe przyjęte ustawą 25
nieuwzględni kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
ona
narzędzi ochrony krajobrazu, jednym z zasadniczych celów której była
realizacja interesu publicznego poprzez uregulowanie zasad lokalizacji
nośników reklamowych na terenie gminy. Każda regulacja wymusza na
podmiotach nią objętych konieczność elastycznego dostosowania się do
nowo wprowadzonych przepisów. Aktualny stan chaosu przestrzennego,
wywoływany przez nieuporządkowany sposób sytuowania nośników
reklamowych na obszarze m.st. Warszawy wywiera negatywny wpływ na
ład przestrzenny, wizerunek m.st. Warszawy i utrudnia bądź uniemożliwia
wielu mieszkańcom miasta życie w przyjaznym i harmonijnym otoczeniu.
495 13.07.20 Mazovia Media Posługiwanie się pojęciami, które nie zostały zdefiniowane Uwaga skierowana do
Potrzeba doprecyzowania wymienionych pojęć zostanie przeanalizowana
17
Sp. z o.o. w
lub sposób ich ujęcia jest nieprecyzyjny, co może prowadzić dalszej analizy
w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały. Należy jednak wskazać,
likwidacji
do szeregu wątpliwości na etapie ich interpretacji
że dostosowanie jest terminem wskazanym w ustawie i nie może jako
takie polegać doprecyzowaniu definicyjnemu w uchwale rady gminy.
W tym zakresie należy wskazać na brak definicji takich jak:
dostosowanie, tereny rolne, leśne, ogródki działkowe, tereny
przyległe do pasów drogowych, które nie są zabudowane.
W sposób nieprecyzyjny ujęto pojęcia:
wyświetlacz – bez wskazania o jakich porach
następować może badanie
b) elewacja o charakterze technicznym –
uniemożliwiono należytą ocenę tego, która ściana
ma charakter techniczny
c) ustandaryzowane nośniki małego, średniego i
dużego formatu – wbrew nazwie definicja nie
wyróżnia wskazanych nośników z uwagi na ich
wielkość
d) odsunięcie nośników od siebie - nie
wprowadzono określenia jak należy wskazywać
odległości pomiędzy obiektami
496 13.07.20 Mazovia Media Podzielenie miasta na obszary bez wskazania metodologii
17
Sp. z o.o. w
podziału
likwidacji
Wydzielenie z obszaru miasta stołecznego Warszawa Stref,
dla których przewidziano odrębne przepisy Uchwały jest
kluczowe dla jej prawidłowego stosowania. Tymczasem
przedstawione rozwiązanie nie zawiera wskazań, jakimi
przesłankami kierowano się przy dokonywaniu podziału. W
związku z powyższym nasuwają się wątpliwości w zakresie
jego użyteczności, jak również prawidłowego doboru
przepisów do poszczególnych stref.
a)

Uwaga
Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
nieuwzględni przesądzeniach dotychczasowego dorobku planistycznego m.st.
ona
Warszawy, w szczególności zapisach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na
podstawie kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych.
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497 13.07.20 Mazovia Media Konieczność dostosowania istniejących nośników do
Uwaga skierowana do
17
Sp. z o.o. w
przepisów Uchwały
dalszej analizy
likwidacji
Okresy dostosowawcze nie zostały zróżnicowane względem
różnego rodzaju nośników reklamowych. Wskazać należy
również, iż z niezrozumiałych względów Uchwała
wprowadziła krótszy okres dostosowawczy dla reklam niż
szyldów. Tymczasem to szyldy w znacznej mierze wpływają
na chaos w przestrzeni publicznej i zaburzają krajobraz.
Uporządkowanie tej materii powinno się rozpocząć właśnie
od szyldów. Pojawia się również pytanie, w jaki sposób
rozwiązania zostanie kwestia nośników legalnie
zainstalowanych przed wejściem w życie Uchwały i jak się to
będzie odnosiło do ingerencji w prawa nabyte przez
właścicieli nośników. Brak w tym zakresie jakichkolwiek
regulacji nie jest pożądany.

Projekt Uchwały realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym.
Uwaga
Zapis wykluczający sytuowanie tablic reklamowych oraz urządzeń
nieuwzględni reklamowych na terenach rolnych, leśnych i rodzinnych ogrodów
ona
działkowych (ROD) wynika z zasadniczego założenia projektu Uchwały,
jakim jest dążenie do przywrócenia ładu przestrzennego na terenie m.st.
Warszawy. Brak jest uzasadnienia dla sytuowania obiektów budowlanych
na wartościowych krajobrazowo obszarach miasta w sposób obniżający
ich jakość przestrzenną i powierzchnię biologicznie czynną w imię
realizacji celów zarobkowych, niezwiązanych z gospodarką gospodarka
leśną, gospodarką rolną czy indywidualną uprawą ziemi.

498 13.07.20 Mazovia Media Ujęcie przedmiotowe Uchwały
17
Sp. z o.o. w
likwidacji
a) wyłączenie możliwości sytuowania reklam na
terenach leśnych, rolnych, ogródkach
działkowych, także blisko innych nośników,
obiektów, pomników i miejsc pamięci powoduje de
facto zupełną eliminację nośników reklamowych z
uwagi częste występowanie wskazanych
obszarów w Warszawie. Ten sam problem dotyka
neony, których sytuowanie na dachach
uzależniono od ich wysokości, a niewiele jest
budynków mogących spełnić wymagane kryteria.

499 13.07.20 Mazovia Media
17
Sp. z o.o. w
likwidacji

b)

500 13.07.20 Mazovia Media
17
Sp. z o.o. w
likwidacji

c)

Ewentualna zmiana wskazanych w Uchwale terminów dostosowania
będzie przedmiotem analiz w dalszych etapach prac nad projektem
Uchwały. Należy jednak wskazać, że brak jest uzasadnienia dla tezy,
jakoby za chaos przestrzenny odpowiedzialne było przede wszystkim
sytuowanie szyldów. Wpływ na ład przestrzenny ma w równym stopniu
liczba, jak i powierzchnia ekspozycyjna tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych; w tym drugim aspekcie to właśnie nośniki reklamy
systemowej, a nie szyldy, stanowią dominującą grupę.

Twierdzenie o całkowitej eliminacji nośników reklamowych wskutek
„częstego występowania wskazanych obszarów” na terenie m.st.
Warszawy nie jest uzasadnione ani logiczne – wymienione obszary są
usytuowane marginalnie w stosunku do głównych terenów funkcjonalnych
miasta, a ogromna większość ich powierzchni i tak jest w praktyce
niedostępna dla operatorów reklamy z uwagi na brak odpowiedniej
infrastruktury komunikacyjnej.
Uwaga
Zawarta w uwadze teza, że nośniki reklamowe o największej powierzchni
nieuwzględni ekspozycyjnej są najmniej dolegliwe dla ładu przestrzennego nie jest
ona
logiczna i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.
Wielkoformatowe nośniki reklamowe stanowią jeden z najbardziej
krytykowanych przez ekspertów i opinię publiczną przejaw obecności
reklamy zewnętrznej w przestrzeni m.st. Warszawy.
Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą może ona w swojej
ona
treści regulować zasady i warunki sytuowania m.in. tablic reklamowych
oraz urządzeń reklamowych (art. 37a ust. 1). Tym samym nie jest
wykluczone różnicowanie w Uchwale regulacji w odniesieniu do

postanowienia Uchwały powodują wyeliminowanie
z przestrzeni publicznej nośników
wielkoformatowych. Pozostawienie małych i
bardzo małych formatów nie wpłynie prawidłowo
na kształtowanie przestrzeni publicznej,
zwiększając jedynie istniejący chaos.
przedmiotem Uchwały powinno być wskazane
jakie nośniki i na jakim obszarze są dozwolone lub
zabronione, gdy tymczasem projektowana
Uchwała częściowo wskazuje jakie podmioty będą
mogły umieszczać nośniki reklamowe
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501 13.07.20 Mazovia Media
17
Sp. z o.o. w
likwidacji

d)

niedopuszczenie ekranów LED uniemożliwi
jedynie rozwój nowych technologii, natomiast nie
będzie miało wpływu na porządek w krajobrazie

Uwaga
nieuwzględni
ona

502 13.07.20 Mazovia Media Nie jest zasadne ograniczanie możliwości używanie siatek
17
Sp. z o.o. w
zabezpieczających budynki na czas remontu jedynie do
likwidacji
remontów elewacji i tylko na okres 6 miesięcy. Przepisy nie
odnoszą się np. do budowy nowych budynków, a tylko do
remontu istniejących. Ponadto, okres 6 miesięcy jest za
krótki do przeprowadzenia większości remontów, a
jednocześnie nie jest opłacalny dla reklamodawców. W
związku z powyższym rozwiązanie to jest niecelowe. Należy
rozważyć możliwość umieszczenia siatek na elewacjach
jeszcze przed rozpoczęciem remontu, celem
zabezpieczenia.
503 13.07.20 Mazovia Media
e) Uchwała nie opiera się na audycie rzeczowym i
17
Sp. z o.o. w
finansowym
likwidacji

Uwaga
nieuwzględni
ona

Uwaga
nieuwzględni
ona

504 13.07.20 Mazovia Media
17
Sp. z o.o. w
likwidacji

f)

nie wskazano sposobu postępowania w
przypadku sprzeczności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego

Uwaga
nieuwzględni
ona

505 13.07.20 Mazovia Media
17
Sp. z o.o. w
likwidacji

g)

Uchwała zawiera przepisy częściowo sprzeczne z
obowiązującymi przepisami prawa w tym np.
ustawą o drogach publicznych

Uwaga
nieuwzględni
ona
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poszczególnych branży działalności gospodarczej bądź publicznej, o ile
jest to uzasadnione charakterem prowadzonej działalności i zgodne z
zasadami ładu przestrzennego. Nie sposób jest w sposób racjonalny
sformułować takich samych zasad sytuowania szyldów dla tak
odmiennych typów prowadzonej działalności jak np. stacja paliw, kiosk z
prasą i placówka oświatowa.
Wbrew tezie zawartej w uwadze, projekt Uchwały nie eliminuje, a jedynie
ogranicza możliwość sytuowania ekranów typu LED widocznych z
przestrzeni publicznej, przy czym eliminuje najczęściej sytuowane
obecnie w przestrzeni m.st. Warszawy przeskalowane nośniki o
przestarzałej technologii, rażąco ingerujące w kompozycję urbanistyczną
miasta i powodujące dyskomfort u obserwatorów.
Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.
Projekt Uchwały jest przygotowany zgodnie z wymogami art. 37a-d
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przeprowadzenie powszechnego audytu nośników reklamowych na
terenie m.st. Warszawy byłoby z uwagi na gigantyczną skalę i brak
klarownego celu takiego zamierzenia nie tylko działaniem opóźniającym o
wiele lat pilnie potrzebne zmiany prawne na rzecz zaprowadzenia ładu
przestrzennego, ale i marnotrawstwem środków publicznych. Długoletnie
doświadczenie wyspecjalizowanych komórek Urzędu m.st. Warszawy w
zmaganiach z chaotyczną ekspansją nośników reklamowych na terenie
miasta i dorobek planistyczny miasta w tym zakresie pozwala na łatwą
identyfikację najważniejszych przejawów tego zjawiska, co znalazło wyraz
w projekcie Uchwały.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie
art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują jedynie do dnia
wejścia w życie Uchwały.
Zapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2
ustawy o drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od
krawędzi jezdni możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez
zgody zarządcy drogi, nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w
odległości mniejszej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy. Przepis
określa zatem uprawnienia zarządcy drogi, nie zaś bezwzględne normy
dotyczące odległości sytuowania nośników reklamowych od jezdni.

506 13.07.20 Mazovia Media Podsumowując powyższe, należy również wskazać, iż
17
Sp. z o.o. w
przyjęcie przepisów Uchwały krajobrazowej w obecnej
likwidacji
kształcie negatywnie wpłynie na rynek reklamy, a tym
samym na rozwój gospodarki Państwa. Znaczny wzrost
kosztów eksponowania reklam będzie wiązał się z
koniecznością zakończenia działalności dla wielu firm z
branży, w tym niniejszej Spółki.

Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycje ustawowe przyjęte ustawą 25
nieuwzględni kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
ona
narzędzi ochrony krajobrazu, jednym z zasadniczych celów której była
realizacja interesu publicznego poprzez uregulowanie zasad lokalizacji
nośników reklamowych na terenie gminy. Każda regulacja wymusza na
podmiotach nią objętych konieczność elastycznego dostosowania się do
nowo wprowadzonych przepisów. Aktualny stan chaosu przestrzennego,
wywoływany przez nieuporządkowany sposób sytuowania nośników
reklamowych na obszarze m.st. Warszawy wywiera negatywny wpływ na
ład przestrzenny, wizerunek m.st. Warszawy i utrudnia bądź uniemożliwia
wielu mieszkańcom miasta życie w przyjaznym i harmonijnym otoczeniu.
Definicja detalu architektonicznego, zawarta w § 3 pkt. 3 projektu
Uwaga skierowana do
Uchwały, wyłącza spoiwa elementów konstrukcyjnych elewacji, zaś attyka
dalszej analizy
budynku nie powinna zasadniczo z powodów kompozycyjnych służyć
ekspozycji reklamy. Zapis zostanie jednak ponownie przeanalizowany w
trakcie dalszych prac nad dokumentem.

507 14.07.20 Good Looking Dział III, Rozdział 2, Par 10, pkt. 1
17
Studio Sp. z Sugerujemy doprecyzowanie pojęcia detalu
o.o
architektonicznego przez podział na detal konkretyzujący
trudne techniczne miejsca na elewacji ale nieistotny dla
architektury budynku i detal architektoniczny znaczący dla
koncepcji architektonicznej elewacji. Wiele ścian posiada
nieznaczny detal wynikający z przesłanek technicznych
(łączenia płyt, attyki, zmiana wielkości cegieł itp.) który nie
wpływa na układ elewacji. Tego typu przypadki nie powinny
wpływać na możliwość umieszczania reklam na ścianach.
508 14.07.20 Good Looking Zwracamy uwagę niesprecyzowanie czy w definicji
Uwaga skierowana do
17
Studio Sp. z ustandaryzowanych formatów reklamowych formatu małego dalszej analizy
o.o
mieszczą się również ręcznie malowane nośniki. Uważamy,
że byłoby to wskazane.

Z definicji zawartej w § 3 pkt. 36 wynika jednoznacznie, że w przypadku
ustandaryzowanego nośnika formatu małego, ekspozycja treści
reklamowej następować musi na zadrukowanej powierzchni bądź
wyświetlaczu, co wyklucza technikę muralu. Zasadność rozszerzenia
definicji zostanie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną wersją
projektu Uchwały.
Uwaga
Uwaga niejasna – murale wymagają podłoża i nie są możliwe do
nieuwzględni wykonania w powietrzu.
ona
Uwaga
Zapis zostanie doprecyzowany w trakcie dalszych prac nad projektem
uwzględniona
Uchwały.

Dział II Rozdział 2 par 5.1 pkt 1 lit f g i h)
Sugerujemy dodanie możliwości sytuowania w
wymienionych ww. punktach miejsca również murali
Dział III Rozdział 1, par 9.1, pkt. 1 lit. a)
Sugerujemy zamianę zapisu: „służących administracji
publicznej i placówkom dyplomatycznym” na „administracji
publicznej i placówek dyplomatycznych”. W obecnej formie
jedno wynajęte przez administrację publiczną lub placówkę
dyplomatyczną mieszkanie w budynku może zablokować
umieszczanie na nim reklam.
511 14.07.20 Good Looking Zwracamy uwagę na pominięcie w projekcie Uchwały
Uwaga skierowana do
17
Studio Sp. z definicji tzw. Muralu sponsorowanego. Rozumiemy przez to dalszej analizy
o.o
malowidło o charakterze artystycznym nie promującym
towaru i/lub usługi, które powstało dzięki mecenatowi i na
którym widnieje informacja kto jest sponsorem danego
dzieła (na szyldzie stanowiącym nie więcej ż x%
powierzchni muralu). Tego typu działania są stałym
elementem kultury, np. finansowanie foteli w Teatrze
Wielkim Opery i Baletu, wystawa w Muzeum Narodowym
czy koncertów w Filharmonii Narodowej. Naszym zdaniem
Uchwała powinna precyzować możliwość powstawania tego
typu murali szczególnie na obiektach inżynieryjnych.
509 14.07.20 Good Looking
17
Studio Sp. z
o.o
510 14.07.20 Good Looking
17
Studio Sp. z
o.o
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Możliwość i celowość wprowadzenia wskazanego rozwiązania do
projektu Uchwały zostanie poddana analizie w trakcie dalszych prac.

512 14.07.20 Good Looking Dział II Rozdział 3 par 6.1 pkt 3, lit. a)
17
Studio Sp. z Sugerujemy zwiększenie powierzchni dopuszczalnych
o.o
szyldów. Uważamy, że 0,25 m kw. to za mały format szyldu.

Uwaga
Wskazana forma szyldu służyć ma oglądaniu z najbliższej odległości,
nieuwzględni przede wszystkim jako tradycyjna forma informacji umieszczona przy
ona
wejściu na nieruchomość. Należy podkreślić, że nie jest to jedyna forma
szyldu dopuszczona na ogrodzeniu.

513 14.07.20 Good Looking Zwracamy uwagę na niesprecyzowanie nadrzędności aktów
17
Studio Sp. z prawnych, które mogą być wzajemnie wykluczające się. Np.
o.o
Uchwała krajobrazowa i Uchwała planu miejscowego.

Uwaga
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
nieuwzględni ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
ona
regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie
art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują jedynie do dnia
wejścia w życie Uchwały.
514 14.07.20 Good Looking Dodatkowo chcieliśmy uzyskać informację jak w myśl
Uwaga
Uwaga niejasna – pytanie zostało sformułowane zbyt ogólnie.
17
Studio Sp. z Uchwały traktowane są przestrzenie typu Pawilony na ul.
nieuwzględni
o.o
Nowy Świat 22
ona
515 14.07.20 Kancelaria
Zgodnie z par 11 ust. 6 projektu warszawskiej Uchwały
Uwaga
We wskazanym zapisie zostaną usunięte odniesienia do nazw własnych.
17
Adwokacka
krajobrazowej reklamy będą mogły być sytuowane „na
uwzględniona
Zakres dopuszczeń komunikatu reklamowego na terminalach roweru
adw. Ewa
terminalach Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo –
publicznego zostanie poddany ponownej analizie.
Bawołek.
w postaci naklejek na frontowej i tylnej powierzchni
terminala”.
Moi Mocodawcy stoją na stanowisku, że zapis ten wymaga
zmiany i doprecyzowania z poniższych względów:
a) zwężając możliwość sytuowania reklam jedynie do
terminali należących do WRP Veturilo pozbawia
Mocodawcę możliwości sytuowania reklam na
Stacjach Sponsorskich Nextbike , co
równocześnie stanowi faktyczne pozbawienie go
uprawnień wynikających w umowy i porozumienia
zawartego z Miastem,
b) ogranicza możliwość sytuowania reklam jedynie
do frontowej i tylnej powierzchni terminala,
podczas gdy zgodnie z porozumieniem z
Miastem, mój Mocodawca jest uprawniony do
wykorzystania na cele reklamowe również
powierzchni bocznych terminali Stacji
Sponsorskich Nextbike
c) ogranicza możliwość umieszczania reklam jedynie
do terminali na stacjach rowerowych reklama
może być również umieszczana na słupkach
wchodzących w skład stacji.
W związku z powyższym moi Mocodawcy proponują
dokonanie zmiany powyższego zapisu, aby reklamy mogły
być sytuowane:
Na terminalach (bez zawężenia do frontowej i tylnej ściany
terminalna) i na stojakach Warszawskiego Roweru
Publicznego Veturilo oraz innych stacji rowerowych
tworzonych przez Operatora Warszawskiego Roweru
Publicznego.
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516 14.07.20 Kancelaria
17
Adwokacka
adw. Ewa
Bawołek.

Ponadto moi Mocodawcy postulują, aby Uchwała
dopuszczała wprost umieszczanie reklam na skrzydełkach
rowerów miejskich.

Uwaga
Projekt Uchwały nie reguluje sposobu umieszczania komunikatu
nieuwzględni reklamowego na rowerach.
ona

517 14.07.20 Clear Channel W szczególności niepokoi nas całkowita eliminacja ekranów
17
miejskich, których ważnym zastosowaniem jest nie tylko
prezentacja treści komercyjnych, lecz również wykorzystanie
ich w interesie publicznym. Bieżący rozwój technologiczny
pozwala na użycie tego typu nośników również jako
przestrzeni informacji publicznej lub połączonych w sieć hot
spotów dostępnych dla mieszkańców i możliwych do
wykorzystania dla poprawienia jakości funkcjonowania
miasta.

Uwaga
Projekt Uchwały nie eliminuje rozwiązań związanych z cyfrowymi
nieuwzględni metodami wyświetlania, lecz je ogranicza, podejmując wysiłek
ona
zdefiniowania rozwiązań technicznych w tym zakresie zgodnych z
zasadami ładu przestrzennego i dopuszczając do szerokiego stosowania
w przestrzeni miasta nośniki reklamowe w formie wyświetlaczy cyfrowych
o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczającej 3 m 2, a także o
większych formatach umieszczonych w przejściach podziemnych i
podziemnych obiektach Metra Warszawskiego oraz na budynkach
kompleksów kinowych.

Poprzez wprowadzenie w życie Uchwały krajobrazowej w
obecnym kształcie i wykluczenie ekranów miasto stołeczne
Warszawa może pozbawić się możliwości wdrażania
dynamicznie rozwijających się technologii do efektywnego
zarządzania zasobami miejskimi (zarządzanie odpadami i
wodą, informacje o szpitalach, wskazówki transportowe,
oszczędność energii), cyfryzacji systemu informacji miejskiej
(na przykład wykorzystania ekranów do monitorowania
wydarzeń w czasie rzeczywistym), informowania
mieszkańców o pogodzie, temperaturze, zanieczyszczeniu
powietrza lub potencjalnych zagrożeniach, a także na
natychmiastowe zawiadomienie społeczeństwa w
sytuacjach kryzysowych.

Jednocześnie należy podkreślić, ze powierzchnia ekspozycyjna tablicy
reklamowej bądź urządzenia reklamowego pozostaje w ścisłym związku
ze stopniem jego ingerencji wizualnej w otoczenie, a tym samym ład
przestrzenny. Istotny jest także wpływ tego typu instalacji na zachowania
kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego
Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och
transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of electronic billboards on
driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, 2013).
Z uwagi na złożoność sposobu funkcjonowania ekosystemów
informacyjnych w przestrzeni publicznej, możliwość ich profesjonalnej
realizacji przez konkurujące ze sobą podmioty reklamowe może budzić
istotne wątpliwości, szczególnie w kontekście relacji między informacyjną
i reklamową warstwą przekazu. Istotne znaczenie posiada wyraźne
oddzielenie bloków reklamowych od programów informacyjnych. W
przypadku nośników cyfrowych w przestrzeni publicznej, usytuowanych
np. wzdłuż dróg, poinformowanie odbiorcy o charakterze prezentowanego
aktualnie materiału może być nierealne ze względu na krótki czas
kontaktu odbiorcy z komunikatem.

Ekrany miejskie są rozwiązaniem, które cieszy się szeroką
akceptacją społeczną, m.in. w Madrycie czy Barcelonie
(zaznaczmy: słynących z zabytkowej architektury
przyciągającej setki tysięcy turystów z całego świata). Trend
ten dociera również do naszego miasta w postaci ekranów
stających się częścią celebrowanej architektury miejskiej,
takiej jak PGE Narodowy czy Warsaw Spire.
Obawy przed obecnością ekranów w przestrzeni miejskiej
związane z ich rzekomą hałaśliwością wizualną uznajemy za
nieuzasadnione w obliczu aktualnych technologii
pozwalających na regulację siły natężenia wyświetlaczy.
518 14.07.20 Clear Channel Pragniemy również zauważyć, że projekt Uchwały w
Uwaga skierowana do
17
aktualnej formie w nieprecyzyjny sposób realizuje delegację dalszej analizy
ustawową przyczyniając się do zaburzenia stabilności
prawnej ważnej z punktu widzenia rozwoju inwestycji w
mieście. Wątpliwość wzbudza m.in. użycie pojęcia
powierzchni ekspozycyjnej niezdefiniowanego ani w
ustawie, ani w uchwale, niejasną definicję pojęcia detalu
architektonicznego czy też charakteru wyłącznie
technicznego ścian oraz zupełny brak wskazówek
dotyczących dostosowania się do nowych wytycznych.
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Potrzeba doprecyzowania wskazanych pojęć będzie podlegać ponownej
analizie w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

519 14.07.20 Clear Channel Jednak największym dostrzegalnym przez nas
17
zaniedbaniem technicznym projektu jest pominięcie
koncepcji parteru komercyjnego i niewyróżnienie
popularnych w warszawskiej architekturze przestrzeni, w
których znajdują się punkty pełniące funkcje handlowe lub
usługowe. Intencją takich projektów było umożliwienie
prowadzenia działalności gospodarczej, a w związku z ich
zakorzenioną obecnością w przestrzeni miasta oraz
przyjazną mieszkańcom skalą postulujemy, aby zostały
objęte oddzielną regulacją porządkującą
520 14.07.20 Clear Channel Mając na uwadze wagę i złożoność problemu, jakim jest
17
zharmonizowania estetycznego uporządkowania przestrzeni
miejskiej, potencjału rozwoju technologicznego miasta oraz
jego walorów ekonomicznych apelujemy o przedłużenie
procesu konsultacji społecznych w celu dopracowania
zapisów regulacji.

Uwaga
Projekt Uchwały definiuje pojęcie strefy parteru i przyznaje jej kluczową
nieuwzględni funkcję przy porządkowaniu sposobu sytuowania tablic reklamowych i
ona
urządzeń reklamowych będących szyldami. Nie dopuszcza tego jedynie w
przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, które
konkurując z sąsiednimi szyldami tworzą nadmiar przekazu
komunikacyjnego i w przeciwieństwie do nich stanowią interwencję w
kształt elewacji nieprzewidzianą na etapie projektu architektonicznego
budynku, zaburzającą jej kompozycję.

Uwaga
Przeprowadzony w 2017 r. proces konsultacyjny stanowił dodatkowy,
nieuwzględni niewymagany przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu
ona
przestrzennym etap pracy nad projektem Uchwały, realizowany przez
m.st. Warszawa ze świadomością dużego zainteresowania społecznego
tym dokumentem. Niezależnie od powyższego, projekt Uchwały zostanie
ponownie zaprezentowany opinii publicznej na etapie wyłożenia do
publicznego wglądu, zgodnie z art. 37b, ust. 2 pkt. 8 ustawy, a uwagi do
niego zgłoszone poddane zostaną obligatoryjnemu rozpatrzeniu.
521 14.07.20 W. M.
Przyjęcie Uchwały w brzmieniu ogłoszonego projektu:
Projekt Uchwały nie eliminuje możliwości ekspozycji reklamy, a jedynie
Uwaga skierowana do
17
Al.
a) wyeliminuje możliwość eksponowania reklam
istotnie ją ogranicza, realizując dyspozycje ustawowe przyjęte ustawą 25
dalszej analizy
Niepodległości
(zwłaszcza w centrum miasta), co nie spełnia roli
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
235/237
przypisanej tej uchwale – która ma porządkować
narzędzi ochrony krajobrazu, jednym z zasadniczych celów której była
02-009
przestrzeń publiczną, a nie zakazywać ekspozycji
realizacja interesu publicznego poprzez uregulowanie zasad lokalizacji
Warszawa
reklam / należałoby doprecyzować pojęcie
nośników reklamowych na terenie gminy.
elewacji technicznej; dopuścić sytuowanie reklam
również na innych elewacjach tzw. ślepych, czy
Umieszczanie nośników reklamowych na elewacjach budynków stanowi
na częściach, gdzie nie występują okna – w
obecnie jedną z najbardziej destrukcyjnych praktyk dla ładu
odpowiednim dla tych powierzchni formacie/
przestrzennego na terenie m.st. Warszawy, dlatego możliwości takiego
działania zostały w projekcie Uchwały gruntownie ograniczone.
Z uwagi na szereg wątpliwości przedstawionych odnośnie pojęcia
„elewacji posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazany zapis
zostanie ponownie przeanalizowany.
Uwaga
Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
nieuwzględni reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
ona
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.

522 14.07.20 W. M.
Przyjęcie Uchwały w brzmieniu ogłoszonego projektu:
17
Al.
b) wpłynie negatywnie na przestrzeń publiczną – z
Niepodległości
uwagi na ograniczenia w zakresie reklam
235/237
remontowych, znaczna część budynków (w tym
02-009
posiadających walory historyczne) będzie ulegała
Warszawa
dalszej degradacji, w związku z brakiem źródła
finansowania remontów /należałoby rozważyć
wydłużenie okresu ekspozycji reklam podczas
remontu i to nie tylko elewacji, ale również innych
elementów budynków; dopuszczenie reklam tzw.
zabezpieczających na czas do rozpoczęcia prac
remontowych/,
523 14.07.20 W. M.
Przyjęcie Uchwały w brzmieniu ogłoszonego projektu:
17
Al.
c) naruszy prawa nabyte – w projekcie brak
Niepodległości
odniesienia się do reklam legalnych
235/237
02-009
Warszawa

Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
ona
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
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524 14.07.20 W. M.
Przyjęcie Uchwały w brzmieniu ogłoszonego projektu:
Uwaga skierowana do
17
Al.
d) zbyt krótki okres dostosowawczy
dalszej analizy
Niepodległości
235/237
02-009
Warszawa
525 17.07.20 Związek
Wprowadzenie Uchwały w zaproponowanej treści prowadzić
Uwaga
17
Dealerów
będzie do zróżnicowania sytuacji rynkowej dealerów
nieuwzględni
Samochodów prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy z
ona
dealerami z innych miast. W szczególności doprowadzi to
do niekorzystnego zróżnicowania warunków konkurowania
przez dealerów warszawskich w stosunku do dealerów
prowadzących działalność w ościennych gminach, którzy nie
będą związani tak restrykcyjną Uchwałą krajobrazową.

reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym..
Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Brak jest podstaw do szczególnego traktowania branży samochodowej w
tym zakresie. Ogólnogminne regulacje dotyczące możliwości sytuowania
szyldów realizowane są na podstawie dyspozycji art. 37a Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i powinny być wiążące
dla wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na
terenie m.st. Warszawy. Analogicznie, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego określają konkretne warunki
zabudowy danego terenu, często odmienne od tych wskazywanych na
terenie gmin ościennych. Nie może to jednak stanowić powodu do ich
kwestionowania, co podważałoby władztwo planistycznego gmin.
Uwaga
Władztwo planistyczne gmin, tj. kształtowanie i prowadzenie polityki
nieuwzględni przestrzennej na terenie gminy, realizowane jest na podstawie art. 3 ust.
ona
1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie może
stanowić przedmiotu roszczenia podmiotów gospodarczych krajowych
bądź zagranicznych. Ponadto, analiza sposobów oznaczenia salonów
samochodowych w różnych państwach Unii Europejskiej nie potwierdza
tezy o ich ujednoliceniu i nadrzędności nad lokalnymi uwarunkowaniami,
związanymi np. z kompozycją urbanistyczną czy ochroną zabytków.

526 17.07.20 Związek
Zgodnie z umowami autoryzacyjnymi łączącymi dealerów z
17
Dealerów
koncernami motoryzacyjnymi, ci pierwsi zobowiązani są do
Samochodów spełniania określonych standardów architektonicznych przez
ich obiekty, w tym do posiadania odpowiedniego
oznakowania. Standard obiektów określany jest najczęściej
na poziomie europejskim i co do zasady powinien być
jednolity dla wszystkich obiektów na terenie Unii
Europejskiej. Decyzja, jakie nośniki reklamowe będą
umieszczone na obiektach nie należy do dealerów, ale jest
podejmowana na innym szczeblu.
527 17.07.20 Związek
Uchwała w znaczący sposób ogranicza możliwość
Uwaga skierowana do
17
Dealerów
umieszczania nośników reklamowych na nieruchomościach dalszej analizy
Samochodów z których korzystają dealerzy. Mając na uwadze ustawową
definicję „obiektu reklamowego” i to, że jest nim każdy
przedmiot materialny, za obiekt reklamowy uznać należy
także pojazd zastępczy lub demonstracyjny, który został
zaparkowany przed salonem. W tym miejscu należy
wskazać, że także w przypadku samochodów
demonstracyjnych ich ilość regulowana jest przez umowy
dealerskie i dealerzy są zobowiązani posiadać taką ilość
pojazdów jaką poda im koncern motoryzacyjny. W skali
całego polskiego rynku rocznie kilkanaście tysięcy pojazdów
to samochody demonstracyjne, które zobowiązani są
nabywać dealerzy. Średnio rocznie na jeden salon dealerski
przypada około 15-20 samochodów demonstracyjnych.
Samochody te najczęściej muszą być obklejone reklamami
pochodzącymi z koncernu motoryzacyjnego. Z uwagi na
ograniczoną ilość miejsca pojazdy te są parkowane przed
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§ 13, regulujący kwestię sytuowania nośników reklamowych na
pojazdach, nie wyklucza korzystania z pojazdów demonstracyjnych,
przedstawionych w uwadze, o ile będą one również wykorzystywane do
celów transportowych. W trakcie prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały przeanalizowana zostanie jednak możliwość rozwiania powstałej
niejasności interpretacyjnej.
Jednocześnie, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji
wątpliwościami dotyczącymi zgodności takiego przepisu z zakresem
delegacji ustawowej, ponownie przeanalizowane w ramach prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały zostanie zgodność § 13 z delegacją
ustawową.

salonami, a tym samym zgodnie z treścią ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym traktowane
są jako obiekt reklamowy.
Opiniowana Uchwała w zakresie w jakim dopuszcza 10
szyldów na nieruchomości (par 4 pkt 3) w znacznym stopniu
ogranicza możliwość prowadzenia działalności
marketingowej przez dealerów.
528 17.07.20 Związek
Jeżeli Uchwała weszłaby w życie w zaproponowanej treści
17
Dealerów
zmusiłaby ona wszystkich dealerów samochodów do
Samochodów usunięcia 60-80% oznaczeń reklamowych ze swoich
obiektów. Oznacza to poważne straty finansowe dla tych
dealerów, którzy zainwestowali w te nośniki średnio kilkaset
tysięcy złotych w ciągu ostatnich lat. Należy przy tym
podkreślić, że działalność dealerska od samego początku jej
istnienia w Polsce jest działalnością związaną z
intensywnym reklamowaniem poprzez umieszczanie
logotypów na nieruchomościach i nie ma to żadnego
związku z zaistniałym w ostatnich latach „boomem
reklamowym” niosącym za sobą chaotyczną i
niekontrolowaną reklamę w każdym elemencie przestrzeni
publicznej w Warszawie. Reklamy na salonach dealerskich
są wykonane z wysokiej jakości materiałów, do tego są
spójne wyrażając najczęściej jednolity model reklamowy
danej marki. Działalność dealerska jest postrzegana jako
działalność prestiżowa i dostarczająca społeczeństwu
towarów i usług wysokiej jakości i taki też wymiar ma
stosowana przez dealerów reklama.
529 17.07.20 Związek
W związku wynikającą z art. 37d ust . 9 ustawy o
17
Dealerów
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znaczną
Samochodów wysokością kar pieniężnych za umieszczenie tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z
przepisami Uchwał reklamowej zasadne jest ponowne
rozważenie przez organy m.st. Warszawy zasadności
wprowadzenia Uchwały w tak restrykcyjnym kształcie. W
przeciwnym wypadku, szczegółowy charakter Uchwały oraz
mnogości rozwiązań ograniczających umieszczanie
nośników reklamowych powodować będzie u opinii
publicznej i przedsiębiorców przeświadczenie, że Uchwała
nie ma wcale na celu uporządkowania przestrzeni publicznej
w Warszawie, a ma być źródłem zarobku dla gminy na
prowadzących tu działalność przedsiębiorcach.
530 17.07.20 Ogólnopolska I Relacja regulacji w projekcie Uchwały do zasad
17
Izba
konstytucyjnych
Gospodarcza
Reklamy
W procesie prac nad przygotowaniem Uchwały szczególna
Wielkoformato uwaga powinna zostać zdaniem Izby poświęcona kwestiom
wej
zasadniczym z punktu widzenia obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, a
szczególnie zasadom mającym źródło w Konstytucji RP:
1. ochrony prawa własności ,
2. ochrony praw nabytych,
3. niedziałania prawa wstecz

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji
zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i
sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym
zakresie.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji
zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i
sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym
zakresie.

Uwaga
Dyspozycja tworzenia jednolitych regulacji dotyczących tablic
nieuwzględni reklamowych i urządzeń reklamowych dla obszaru całej gminy i
ona
zastąpienia przez nie dotychczasowych, szczątkowych i rozproszonych
regulacji w tym zakresie, istniejących w treści poszczególnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynika z
zapisów art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu. Uwaga kierowana jest zatem do niewłaściwego organu.
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Obecny kształt zapisów ustawy krajobrazowej nie zapewnia
w stopniu należytym realizacji tych zasad. W związku z
powyższym Izba podjęła decyzje o kierowaniu do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z
Konstytucją RP przepisów wprowadzonych przez ustawę
krajobrazową do ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2016 r. poz. 778 ze zm.) a stanowiących podstawę do
opracowania i przyjmowania Uchwał krajobrazowych.
Wniosek powyższy obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez
Trybunał Konstytucyjny.
Mając na uwadze powyższe w ocenie Izby na etapie
przygotowania zapisów Uchwały krajobrazowej powinny w
szczególności być wzięte pod uwagę następujące
uwarunkowania.
531 17.07.20 Ogólnopolska Ochrona prawa własności
17
Izba
Jedną z naczelnych zasad polskiego porządku prawnego
Gospodarcza jest ochrona własności. Zasada ta potwierdzona została w
Reklamy
Konstytucji RP, której art. 21 ust. 1 stanowi, że własność jest
Wielkoformato prawem chronionym przez Rzeczpospolitą Polską.
wej
Powyższe zostało rozwinięte w art. 64 ust. 2 Konstytucji RP,
zgodnie z którym prawo własności podlega ochronie
prawnej.

Uwaga
Dyspozycja tworzenia jednolitych regulacji dotyczących tablic
nieuwzględni reklamowych i urządzeń reklamowych dla obszaru całej gminy i
ona
zastąpienia przez nie dotychczasowych, szczątkowych i rozproszonych
regulacji w tym zakresie, istniejących w treści poszczególnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynika z
zapisów art. 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu. Uwaga kierowana jest zatem do niewłaściwego organu.

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, za wyjątkiem szyldów, 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 na drodze odpłatnego
udostępnienia nieruchomości na cele reklamowe.
Dotyczy to różnej kategorii właścicieli – począwszy od
wspólnoty mieszkaniowych, dla których dochody
uzyskiwane z reklam stanowią istotne źródło finansowych, z
których następnie mogą być pokrywane koszty dokonywania
koniecznych remontów nieruchomości, jak też prywatnych
właścicieli nieruchomości, dla których dochody z
umieszczonych na tych nieruchomościach reklam stanowią
ważny składnik domowych budżetów.
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532 17.07.20 Ogólnopolska Ochrona praw nabytych
17
Izba
Jednym z konsekwentnie krytykowanych przez Izbę
Gospodarcza aspektów wprowadzonych przez ustawę krajobrazową
Reklamy
regulacji, jest faktyczne zrównanie sytuacji tych podmiotów –
Wielkoformato zarówno przedsiębiorców, jak i właścicieli nieruchomości –
wej
które umieszczały tablice i urządzenia reklamowe w pełni
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym po
dokonaniu wymaganych zgłoszeń i uzyskiwaniu
stosowanych pozwoleń) z tymi, które dokonały tego z
pominięciem wyżej wskazanych procedur, a więc
nielegalnie. Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi obie
powyższe kategorie podmiotów będą na równi zobowiązane
do dostosowania stanowiących ich własność tablic i
urządzeń reklamowych do wymogów stawianych przez
Uchwały krajobrazowe. W przeważającej liczbie wypadków
owo dostosowanie nie będzie mogło nastąpić w inny
sposób, jak tylko przez usunięcie danej tablicy urządzenia
reklamowego.

Uwaga
Projekt Uchwały realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
nieuwzględni zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
ona
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym..

Rozwiązanie takie godzi w sposób jaskrawy i oczywisty w
konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, wywodzoną z
kolei z zasady demokratycznego Państwa prawnego
określonej z art. 2 Konstytucji RP. Podkreślenia bowiem
wymaga, że podmioty, które zgodnie z przepisami prawa
sytuowały tablice i urządzenia reklamowe czyniły to w wielu
wypadkach na skutek ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
budowę lub też wyniku skutecznie dokonanych zgłoszeń do
organów administracyjnych architektoniczno-budowlanej.
Zgodność z prawem powyższych działań potwierdzona
została więc albo w formie władczego rozstrzygnięcia
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 – jak 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 pomiot prawa
winien mieć pewność, że uzyskane przez niego uprawnienie
nie zostanie następnie zakwestionowane. Nie może więc w
tym miejscu pominąć również aspektu ekonomicznego
wprowadzanych regulacji. Przedsiębiorcy z branży
reklamowej na podstawie uzyskiwanych pozytywnych
rozstrzygnięć właściwych organów i w zaufaniu do nich
podejmowali częstokroć decyzje o długofalowych, a także
poważnych dla nich konsekwencjach ekonomicznych (np. o
poniesieniu kosztów budowy i lokalizacji tablic reklamowych
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czy urządzeń reklamowych), podpisywane były również
często długookresowe umowy na udostępnianie powierzchni
reklamowych. Brak poszanowania praw nabytych na
podstawie wyżej wspomnianych rozstrzygnięć będzie
równoznaczny z brakiem możliwości wywiązania się z
podjętych zobowiązań i odzyskania zainwestowanych
środków, co będzie powodowało w bardzo wielu wypadkach
poważne negatywne konsekwencje dla tych
przedsiębiorców oraz zatrudnionych u nich pracowników.
Przy czym nie łagodzi powyższego wprowadzenie w
uchwale okresu 2 lat na dostosowanie tablic i urządzeń
reklamowych do jej zapisów. Wskazać bowiem należy, że
okres ten jest zbliżony do minimalnego wymaganego przez
ustawę – tj. 12 miesięcy. W ocenie izby optymalnym
rozwiązaniem byłoby więc uwzględnienie w uchwale
uprawnień wynikających z wydawanych przed jej wejściem
w życie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub
skutecznie dokonanych zgłoszeń robót budowlanych.
Jednocześnie skutki wprowadzenia Uchwały w obecnym
brzmieniu dla podmiotów posiadających legalne nośniki
reklamowe będą polegały na konieczności ich znaczących
modyfikacji lub usunięcia, co skutkowało będzie
poniesieniem przez te podmioty dodatkowych wysokich
kosztów z tym związanych oraz utratą korzyści związanych
z ekspozycją reklamy. W związku z powyższym
jednoznacznie 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
przerzucone zostaną więc w całości na działających zgodnie
z przepisami prawa przedsiębiorców.
533 17.07.20 Ogólnopolska Zasada niedziałania prawa wstecz
Uwaga skierowana do
17
Izba
Obecnie przepisy ustawy krajobrazowej stoją w oczywistej dalszej analizy
Gospodarcza sprzeczności z jedną podstawowych zasad porządku
Reklamy
prawnego, jaką jest niedziałanie prawa wstecz.
Wielkoformato Wprowadzenie obowiązku dostosowania legalnie
wej
istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów
Uchwał krajobrazowych będzie równoznaczne z ponowną
oceną stanów faktycznych, które zaistniały przed wejściem
danej Uchwały krajobrazowej w życie, pod kątem przepisów,
które weszły w życie znacznie później, niż w okresie, kiedy
te stany faktyczne miały miejsce. Przepisy Uchwały
krajobrazowych 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, co uznać należy za niedopuszczalne
odstępstwo od zasady niedziałania prawa wstecz. W
przedmiocie tej zasady jednoznacznie wypowiedział się
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Projekt Uchwały realizuje dyspozycję art. 37a Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, która nie wskazuje w ust. 9 na
obowiązek wyznaczenia odrębnego terminu dostosowania nielegalnych
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ani nie wskazuje w ust. 10 na
możliwość zwolnienia z obowiązku dostosowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych, które uzyskały pozwolenie na budowę. Jest to
zasadne, bowiem z prawnego punktu widzenia nielegalne nośniki
reklamowe powinny być usuwane przez uprawnione organy jak
najszybciej, a nie dopiero wraz z upływem ogólnego terminu
dostosowania wyznaczonego w uchwale. Zróżnicowanie takie byłoby
zresztą rażąco niezgodne z zasadami ładu przestrzennego, które
powinny stanowić najważniejsze kryterium formułowania przepisów
Uchwały, i niemożliwe do realizacji w praktyce z uwagi na brak
odpowiedniej dokumentacji w przypadku obiektów sytuowanych za
pomocą procedury zgłoszenia, przewidzianej w Prawie budowlanym.
Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad

Naczelny Sąd Administracyjny w Uchwale Składu Siedmiu
Sędziów NSA z dnia 10 kwietnia 2006 roku, sygn. I OPS
1/06 „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”.

kolejną wersją projektu Uchwały.

W pełni prawidłowym byłoby więc jedynie takie rozwiązanie
zgodnie z którym zasady i warunki sytuowania tablic i
urządzeń reklamowych określenie w uchwale krajobrazowej
odnosiły się będą 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.
Alternatywnie Izba proponuje znaczne wydłużenie okresu na
dostosowanie się do jej zapisów i ustalenie go w wymiarze 5
lat od dnia jej wejścia w życie. Umożliwi to przedsiębiorcom
odpowiednie przygotowanie się do konieczności
dostosowanie się do nowych zapisów i uwzględnienia ich w
swoich zamierzeniach gospodarczych, czego nie gwarantuje
obecny 2-letni okres.
534 17.07.20 Ogólnopolska Uwagi szczegółowe do zapisów projektu
Uwaga skierowana do
17
Izba
dalszej analizy
Gospodarcza Podział Miasta na obszary
Reklamy
Wielkoformato Izba zarzuca, że obecny podział Miasta na obszary
wej
dokonanych w projekcie nie został w sposób należyty
uzasadniony, co powoduje z kolei zarzut o jego arbitralność i
nieuzasadnionych charakter. W szczególności zwrócić
uwagę należy na to, że zbyt szeroko zostały zakreślone
granice obszaru Centralnego z najbardziej restrykcyjnymi
regulacjami.
Jednocześnie na dokonany podział na obszary nakładają się
odrębne rozwiązania dla poszczególnych ciągów
komunikacyjnych, co powoduje nieczytelność dokonanego
podziału i wzajemnej relacji do siebie wyodrębnionych stref i
obszarów. Przy czym wyodrębnienie dodatkowo odrębnych
„stref” wokół wybranych ciągów komunikacyjnych w których
obowiązują różne warunki sytuowania w nich tablic i
urządzeń reklamowych rodzą poważne wątpliwości w
zakresie podstaw prawnych takiego działania. Jest to
bowiem w istocie jeszcze jeden – alternatywy do podziału na
obszary, podział Miasta na strefy gdzie obowiązują
odmienne regulacje, niż w pozostałej części Miasta.
W ocenie Izby podział Miasta na obszary powinien więc
zostać ponownie gruntownie przemyślany i zmodyfikowany
z ograniczeniem zasięgu obszaru Centralnego.

181

Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
przesądzeniach dotychczasowego dorobku planistycznego m.st.
Warszawy, w szczególności zapisach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na
podstawie kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych.
Przesądzenia dotyczące granic poszczególnych obszarów zostaną
jednak ponownie przeanalizowane.

535 17.07.20 Ogólnopolska
17
Izba
Gospodarcza
Reklamy
Wielkoformato
wej

Zapisy dotyczące reklamy wielkoformatowej
Obecne zapisy projektu dotyczące możliwości sytuowania
reklam wielkoformatowych Izba ocenia jednoznacznie jako
zbyt restrykcyjne. Punktem wyjścia jest bowiem
ograniczenie powierzchni nośników wolnostojących do
jedynie 18 m kw., zaś w przypadku reklam na budynkach w
istocie niemal całkowity zakaz sytuowania reklam
wielkoformatowych.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przede wszystkim możliwość sytuowania reklam
wielkoformatowych została wyłączona w obszarze
Centralnym, zaś w pozostałych obszarach możliwe jest to
jedynie co do zasady na tzw. „ścianach technicznych”. W
ocenie Izby sytuowanie reklam wielkoformatowych powinno
być dopuszczalne na wszystkich ścianach szczytowych –
nie tylko tych które mają techniczny charakter. Co więcej
uregulowanie dotyczące samej definicji „ściany technicznej”
Izba uznaje za nieprecyzyjne i dające możliwość do
arbitralnych kwalifikacji i rozstrzygnięć. Zgodnie z
przywołaną definicją „ściany techniczne” to takie, które
zostały wzniesione z przeznaczeniem do przesłonięcia
przez sąsiednią zabudowę o charakterze zwartym. Oznacza
to, że w każdym konkretnym wypadku dla oceny czy dana
ściana ma charakter techniczny konieczne będzie ustalenie
celu/ przeznaczenie dla jakiego dana ściana została
wzniesiona, sama Uchwała nie pozwala bowiem na
dokonanie w tym zakresie ścisłej kwalifikacji
poszczególnych ścian.
Dla uniknięcia powyższych kontrowersji, zdaniem Izby
możliwości sytuowania reklam wielkoformatowych powinna
więc dotyczyć wszystkich ścian szczytowych (pozbawionych
otworów okiennych), nie tylko o charakterze technicznym.
Jeśli ściana jest pozbawiona okien, reklama na niej
umieszczona nie powoduje żadnych utrudnień dla
mieszkańców budynku. Powyższe można również odnieść
do kwestii lokalizacji reklam na pustostanach, budynkach
przeznaczonych do rozbiórki, halach produkcyjnych
zakładów oraz budynkach których budowę została
rozpoczęta, a następnie nie została ukończona. Stan i
wygląd tych budynków zazwyczaj wpływa w sposób dalece
negatywny na otoczenie, zaś w ocenie Izby ten negatywny
wpływ można by skutecznie zniwelować poprzez
umieszczenie reklamy na takim budynku i zakrycie
szpecących otoczenie elementów. Jako przykład można
wskazać niedokończony budynek przy skrzyżowaniu ulic
Sikorskiego i Sobieskiego. Zgodnie z obecnym projektem
Uchwały nie będzie się na nim mogła znajdować reklama
wielkoformatowa, co powoduje uzasadnione pytanie czy
lepszym rozwiązaniem w kontekście estetyki otoczenia i
ładu przestrzennego jest aby pustostan ten pozostawał
odsłonięty, czy też by przesłoniła go estetycznie
przygotowana reklama. Nie można pominąć, że dochód dla
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Z uwagi na szereg wątpliwości przedstawionych odnośnie pojęcia
„elewacji posiadających charakter wyłącznie techniczny”, wskazany zapis
zostanie ponownie przeanalizowany. Proponowane rozwiązanie
dopuszczające sytuowanie reklam na wszystkich ślepych ścianach byłoby
jednak niezgodne z wymogami ładu przestrzennego, umożliwiając
masowe sytuowanie nośników reklamowych na osiedlach
mieszkaniowych, a jednocześnie wykluczając liczne nieopracowane
architektonicznie ściany szczytowe o charakterze technicznym, w których
przebite zostały wtórnie pojedyncze otwory okienne.

właściciela z ekspozycji reklamy w dalszej perspektywie
również mógłby pozwolić w zależności od sytuacji np. na
dokonanie rozbiórki budynku, czy też ukończenie jego
budowy.
536 17.07.20 Ogólnopolska Zbyt restrykcyjne są również zapisy dotyczące reklamy
Uwaga skierowana do
17
Izba
wielkoformatowej umieszczane na czas remontu.
dalszej analizy
Gospodarcza Oczywiście za co do zasady słuszne należy uznać
Reklamy
rozwiązanie dopuszczające umieszczanie reklam na
Wielkoformato rusztowaniach budowlanych czas wykonywania remontu na
wej
elewacjach. Warto podkreślić – co Izba czyniła wielokrotnie
przy różnych okazjach – że umieszczanie reklam na
remontowanych budynkach z jednej strony umożliwia
pozyskiwanie przez właścicieli budynków dodatkowego
źródła finansowania dokonywanych remontów, z drugiej – w
dalszej perspektywie znacząco przyczynia się do poprawy
wyglądu wielu budynków na terenie miasta. Przychód z
reklamy jest bowiem w wielu przypadkach podstawowym
źródłem finansowania remontu. W dalszej perspektywie
przekłada się to natomiast na korzyść nie tylko właściciela
budynku, ale także Miasta.
Izba postuluje jednak Uchwała dopuszczała umieszczanie
takich reklam nie tylko – jak to obecnie zapisano w koncepcji
– w związku z wykonywaniem robót na elewacjach, ale
również w czasie budowy i przebudowy budynków, jak
również w czasie dokonywanie remontów na dachach. Nie
tylko remont samej elewacji przyczynia się do poprawy
wyglądu i stanu budynku, to samo należy również
powiedzieć o remontach dachów. Właściciele
przeprowadzający taki remont nie powinni więc zostać
pozbawieni możliwości sfinansowania go z reklam
umieszczonych na budynku. Jeśli zaś chodzi o reklamę na
czas budowy, czy przebudowy budynków, zauważyć należy,
że obiekty te zgodnie z obwiązującymi przepisami są i tak
przesłonięte siatkami budowlanymi, często o
nieestetycznymi wyglądzie. W ocenie Izby bardziej zasadne
jest, aby na cały czas budowy czy przebudowy takiego
budynku, mogła się znajdować na nim profesjonalnie
przygotowania i estetyczna siatka remontowa, co w tym
wypadku przyczyni się do poprawy wyglądu otoczenia.

Wskazany zapis nie ma na celu dopasowania długości ekspozycji
reklamy do czasu prowadzenia remontu, ale umożliwienie
dofinansowania remontu elewacji w sposób minimalizujący dolegliwości
związane z pogorszeniem się stanu ładu przestrzennego. Zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego. Brak jest przy tym delegacji ustawowej do
zaproponowanego w uwadze uzależniania przez Uchwałę czasu
ekspozycji siatki reklamowej od późniejszej umowy zawartej między
operatorem nośnika a m.st. Warszawą. Uwaga nie zawiera również
propozycji, w jaki sposób należałoby definiować pojęcie pustostanu i nie
bierze pod uwagę faktu, że dopuszczanie sytuowania dochodowych
siatek reklamowych na pustostanach i budynkach przeznaczonych do
rozbiórki działałoby na te obiekty petryfikująco. Zasadnicze wątpliwości z
punktu widzenia ładu przestrzennego budzi także idea rozwiązywania
estetycznych problemów krajobrazu miejskiego za pomocą zasłaniania
ich wielkoformatowym komunikatem reklamowym.
Zasadność dopuszczenia nośników reklamowych na tymczasowych
ogrodzeniach placów budowy zostanie ponownie przeanalizowana w
trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Jednocześnie zgodnie z projektem Uchwały dopuszcza się
sytuowanie plakatów na tymczasowych placach budowy, co
jest o tyle niezrozumiałe, że ta forma reklamy często
przybiera nieestetyczny kształt, plakaty szybko ulegają
zniszczeniu, czy są zaklejane przez inne, co dodatkowo
tworzy szum reklamowy. Dla Izby nie jest więc zrozumiałe
dlaczego drastycznie ogranicza się możliwość sytuowania
estetycznej reklamy wielkoformatowej, a jednocześnie
dopuszcza się reklamę w formie plakatów na tymczasowych
ogrodzeniach placów budowy.
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Obecnie w koncepcji Uchwały wprowadzono maksymalny
okres sytuowania reklamy w formie siatki na rusztowaniu na
czas remontu na jedynie 12 miesięcy. W ocenie Izby
zasadne jest wydłużenie tego okresu poprzez określenie go
w wysokości mieszczącej w przedziale od 18 do 24
miesięcy. Zazwyczaj bowiem rzeczywisty czas konieczny do
zakończenia prac budowlanych przekracza 12 miesięcy.
Przy czym w ocenie Izby uzasadnione byłoby również
rozwiązanie, zgodne z którym szacunkowy czas remontu, a
co za tym idzie – również czas ekspozycji reklamy mógłby
być ustalany w konkretnym wypadku – w określonych przez
Uchwałę ramach czasowych – przez odpowiednie organy
administracji na podstawie przedstawionego przez
właściciela/ zarządcę budynku projektu przebudowy, lub
remontu, w którym określony zostałby zakres prac, czas
trwania, czy też ich szacunkowy koszt. W takim wypadku
Miasto miałoby kontrolę nad czasem trwania ekspozycji i
mogłoby podjąć stosowne kroki w przypadku naruszenia
powyższych zasad – szczególnie dalszej ekspozycji reklamy
ponad określony przedział czasowy. Jednocześnie takie
rozwiązanie w długiej perspektywie wpływałoby
jednoznacznie pozytywnie na: stan techniczny budynków i
co za tym idzie kwestie bezpieczeństwa, dbałości o mienie i
estetykę krajobrazu. Jak wskazywano , bardzo często
jedyną możliwością realizacji remontów jest pozyskanie
dochodu z reklam. Dodatkowym narzędziem prowadzącym
do poprawy stanu ładu przestrzennego mogłoby być
wprowadzenie w uchwale wymogu zawiera przez podmioty
wieszające siatki reklamowe na budynkach umowy z
Miastem precyzującej zasady i czasookres ekspozycji
reklamy i obecności siatki na budynku. Wzmacniałby to
gwarancję, że reklama taka nie będzie eksponowana
niezgodnie z przepisami prawa, lub przez bardzo długi – a
częstokroć niemal nieograniczony czas.
W związku z uregulowaniem w projekcie Uchwały
minimalnego okresu pomiędzy poszczególnymi remontami
na czas których na warunkach określonych w uchwale może
być sytuowana reklama w wymiarze 5 lat, Izba postuluje,
aby okres został w sposób zasadniczy skrócony.
Wprowadzenie bardzo długich przedziałów czasowych
pomiędzy remontami – a za taki należy uznać okres 5 letni –
z pewnością będzie negatywnie wpływało na podejmowanie
decyzji przez właścicieli nieruchomości o przeprowadzeniu
remontu. I w takiej sytuacji nie będą one przeprowadzane w
odniesieniu do rzeczywistych potrzeb, a przeciwnie decyzje
te będą odwlekane do momentu kiedy będzie możliwe
pozyskanie środków na remont z wywieszonej na budynku
reklamy. Nie można również pominąć, że wprowadzenie
zbyt długich – wieloletnich okresów pomiędzy remontami w
sposób dalece negatywny wpłynie ma możliwość
prowadzenia działalności przez przedsiębiorców z branży
184

reklamy wielkoformatowej. Możliwość instalacji kolejnej
reklamy na budynkach po upływie wielu lat od zakończenia
ekspozycji poprzedniej sprawi, że działalność gospodarcza
polegająca na umieszczeniu reklam wielkoformatowych
będzie mogła mieć nie – co jest charakterystyczne dla
działalności gospodarczej w ogóle – ciągły charakter, a
jedynie incydentalny, co z kolei równoznaczne będzie wręcz
z pozbawieniem przedsiębiorców możliwości działania i
poważnym zagrożeniem dla ich funkcjonowania. Spośród
wszystkich rodzajów reklamy to właśnie reklama
wielkoformatowa – dzięki temu, że stanowi źródło środków
finansowych dla właścicieli nieruchomości – w stopniu
największym wpływa pozytywnie na estetyczny wygląd
Miasta, umożliwiając remonty elewacji i dachów budynków,
w tym zabytkowych kamienic.
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Izba
wymogu, aby powierzchnia reklamy na rusztowaniach w
dalszej analizy
Gospodarcza obszarze Centralnym nie przekraczała 30% łącznej
Reklamy
powierzchni siatki, zaś w pozostałych lokalizacjach nie
Wielkoformato przekraczała 60% powierzchni siatki, Izba stoi na
wej
stanowisku, że co do zasady słusznie jest rozwiązanie
polegające na określeniu na określeniu minimalnej
wizualizacji elewacji budynku w przypadku umieszczenia na
niej reklamy – zwłaszcza w przypadku budynków
zabytkowych. Jednakże jako zbyt restrykcyjne Izba ocenia
wyżej wskazane obecne rozwiązania w projekcie, co
szczególnie odnosi się do wspomnianych 30% w obszarze
Centralnym. Zbytnie ograniczenie powierzchni reklamy
umieszczanej na czas remontu spowoduje, że znacznie
mniejsze będą również korzyści z jej umieszczenia dla
właściciela budynku, a więc również otrzyma on mniejsze
środki z reklamy, które mogłyby zostać przeznaczone na
remontu budynku. Przy czym ustalenie tak małej
powierzchni siatki (30%), która będzie mogła być
przeznaczona pod reklamę spowoduje, że reklamodawcy
nie będą zainteresowani ekspozycją reklamy w tak
ograniczonym wymiarze, co uczyni możliwości sytuowania
takich nośników jedynie iluzoryczną. Tym samym nie tylko
przedsiębiorcy z branży reklamowej zostaną pozbawieni
możliwości prowadzenia działalności, ale również
właściciele nieruchomości nie będą mogli uzyskać środków
na remont. W naszej ocenie minimalna powierzchnia
reklamy na siatce w obszarze centralnym powinna wynosić
co najmniej 50%.
Natomiast z punktu widzenia Izby właściwym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie w planowanej uchwale zapisu, że
wizualizacja ta nie mogłaby być mniejsza niż 15% wielkości
reklamy dla całego obszaru Miasta. Jednocześnie wymaga
wizualizacja elewacji nie mogłoby być większe, niż 30%
powierzchni reklamy na niej umieszczonej. Powyższe
rozwiązanie z jednej strony zapewniłoby odpowiednia
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Przesądzenia dotyczące maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej
przekazu reklamowego umieszczanego na siatkach remontowych
zostaną ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad
projektem Uchwały.

wizualizację elewacji – często o wysokich walorach
estetycznych, z drugiej zaś nie ograniczało nadmiernie
ekspozycji reklam i tak już ograniczonej czasowo.
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Reklama na nośnikach cyfrowych
W obecnym kształcie zapisy Uchwały w sposób zasadniczy
ograniczają możliwość sytuowania nośników cyfrowych
reklamy, zawężając ją jedynie do niektórych formatów
„wyświetlaczy” zdefiniowanych przez Uchwałę. W tym
miejscu wskazać należy, że w ocenie Izby sama definicja
„wyświetlacza” wymaga doprecyzowania z uwagi na
określenie maksymalnej jasności urządzenia „w czasie
pełnego nasłonecznienia” co jest sformułowaniem
nieprecyzyjnym, ocennym i mogącym powodować
wątpliwości interpretacyjne na etapie stosowania Uchwały.
Korzystając z doświadczeń Izby w pracach nad projektem
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie maksymalne luminacji powierzchni informacji
wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło,
gdzie m.in. Izba postulowała wprowadzenie precyzyjnego
podziału pomiędzy „porą nocną” i „porą dzienną”. W
obecnym projekcie wspomnianego rozporządzenia
wprowadzono więc definicję dnia jako okresu
rozpoczynającego się wraz ze wschodem słońca i
kończącego wraz z jego zachodem, co pozwala na
wprowadzenie czytelnego rozróżnienia w zakresie
dopuszczalnej luminacji w porze nocnej i dziennej, a które to
rozwiązanie można by również wykorzystywać przy
kształtowaniu zapisów Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Definicja wyświetlacza zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie
dalszych prac nad projektem Uchwały. Nie znajduje jednak uzasadnienia
teza zawarta w uwadze, iż „obecne uregulowania w praktyce doprowadzą
do zaniku reklamy w formie nośników cyfrowych” – dokument dopuszcza
szerokie zastosowanie tego typu technologii w nośnikach reklamowych o
małej powierzchni ekspozycyjnej, eliminując je przy nośnikach o
większych rozmiarach.
Należy podkreślić, że ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o
charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny podlegać starannej
analizie. Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie
ingerencja tego typu rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie
większy dyskomfort wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu
instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie
Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of
electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol.
13, 2013).
Z uwagi na powyższe, wykluczyć należy automatyczne dopuszczenie
technologii wyświetlacza cyfrowego w wypadku wszystkich
dopuszczonych przez Uchwałę tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych. Regulacje w tej mierze zostaną jednak ponownie
przeanalizowane w trakcie prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Należnie od powyższego zarzucić należy, że obecnie
uregulowania w praktyce doprowadzą do zaniku reklamy w
formie nośników cyfrowych, co stanowi istotne ograniczenie
innowacyjnych form reklamy, wiążących się z postępem w
zakresie rozwiązań technicznych. Nie można pomijać, że
wspomniana innowacyjność polega również na
wprowadzeniu rozwiązań bardziej przyjaznych i
bezpiecznych dla odbiorców, niż dotychczasowe. W
obecnym kształcie Uchwały mieszkańcy Warszawy zostaną
pozbawieni dostępu do tego typu rozwiązań.
W związku z powyższym Izba stoi na stanowisku, że
możliwość sytuowania tablic reklamowych w formie
wyświetlaczy nie powinna być ograniczona.
539 17.07.20 Ogólnopolska Ograniczenie dotyczące reklam w postaci ażurowych
Uwaga skierowana do
17
Izba
znaków lub liter
dalszej analizy
Gospodarcza
Reklamy
Izba uznaje za nieuzasadnione wprowadzenie ograniczenia
Wielkoformato sytuowania reklam w formie ażurowych liter lub znaków na
wej
dachach budynków. W szczególności odnosi się to do
wymogu, że reklamy takie mogą być usytuowane tylko na
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Wskazane przesądzenie zostanie ponownie przeanalizowane w trakcie
dalszych prac nad projektem Uchwały. Należy jednak podkreślić, że
postulowana likwidacja jakichkolwiek ograniczeń wysokościowych
zaowocowałaby dopuszczeniem sytuowania ażurowych nośników
reklamowych na dachach wszystkich budynków na danej ulicy, co
stanowiłoby rażące naruszenie ładu przestrzennego i było istotną luką
regulacyjną.

dachach wyższych niż 25 m, znajdujących się w obszarze
Centralnym. Zdaniem Izby wprowadzenie tego ograniczenia
nie jest uzasadnione i doprowadzi do praktycznego
wyłączenia możliwości sytuowania takich nośników w
obszarze Centralnym, gdzie wiele neonów zlokalizowanych
jest obecnie na budynkach niższych, niż wspomniane 25 m.
Izba więc postuluje usunięcie z projektu Uchwały tego
ograniczenia i dopuszczenie możliwości sytuowania reklam
w formie ażurowych liter lub znaków na dachach budynków
niezależnie od ich wysokości. Co ważne – w znakomitej
większości neony w Warszawie usytuowane zostały w pełni
zgodnie z przepisami prawa i odpowiednimi procedurami, w
uzgodnieniu z Miastem, co stanowi kolejny ważny argument
za tym by nie ograniczać możliwości ich sytuowania i by te,
które istnieją obecnie nie musiały być usuwane.
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Izba
wejścia Uchwały w życie tablic reklamowych i urządzeń
dalszej analizy
Gospodarcza reklamowych do jej zapisów.
Reklamy
Wielkoformato Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
wej
przestrzennym w uchwale reklamowej powinny zostać
również określone warunki dostosowania istniejących w dniu
jej wejścia w życie tablic i urządzeń reklamowych do
zapisów Uchwały. W projekcie Uchwały warszawskiej nie
wskazano jednak w jaki sposób powyższe dostosowania ma
przebiegać, ograniczając się jedynie do wskazania terminu
dostosowania. Powyższe będzie powodowało na etapie
stosowania Uchwały poważnie konsekwencje praktyczne,
gdzie w wielu wypadkach nie będzie możliwe na podstawie
przepisów Uchwały określenie, które z nośników będą mogły
pozostać w dotychczasowym kształcie, a które będą
podlegały dostosowaniu . Ten argument jest szczególnie
zasadny, w przypadku bardzo skomplikowanych reguł
sytuowania nośników wolnostojących, gdzie nachodzą na
siebie: podział Miasta na obszary, wydzielenie stref wzdłuż
ciągów komunikacyjnych oraz wieloaspektowy mechanizm
oceny dopuszczalności umieszczenia danego nośnika nie
tylko w relacji do innych nośników, ale również do innych
elementów przestrzeni. Nie będzie więc możliwe na
podstawie Uchwały rozstrzygnięcie ewentualnych sytuacji
kolizyjnych pomiędzy kilkoma nośnikami, z których każdy z
osobna będzie spełniał wymogi Uchwały, tym niemniej z
uwagi na wymóg zachowania odległości (np. pomiędzy
nośnikami) nie będą one mogły istnieć równoległe.
Niezależnie od powyższego w ocenie Izby w każdym
wypadku kształtowania rozwiązań prawnych na poziomie
aktów prawa miejscowego powinno podlegać wnikliwej
analizie aspekt skutków wprowadzonych regulacji i
możliwości wykonania zapisów Uchwały.
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Potrzeba rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące kolejność
dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach (tj. w
sytuacji, gdy kryterium dostosowania są wzajemne relacje między
poszczególnymi nośnikami reklamowymi) zostanie poddana analizie
podczas dalszych prac nad dokumentem.
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Uregulowanie w projekcie zasad umieszczania reklam na
pojazdach

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

W ocenie Izby uregulowanie w tekście projektu zasad
umieszczania reklam na pojazdach znajdujących się w
ruchu przekracza zakres ustawowego upoważnienia i zapisy
te (par 13) powinny zostać usunięte z projektu. Do Uchwały
w sposób oczywisty bowiem wprowadzone zostały wymogi i
ograniczenia dla reklam sytuowanych na takich pojazdach –
zarówno co do formy, jak i miejsca na pojeździe w jakim
mogą być umieszczone. Co więcej wprowadzony został
również zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na
pojazdach innych, niż te, których „głównym sposobem
użytkowania jest transport”, co jest określeniem nieostrym i
mogącym w przyszłość powodować uzasadnione
wątpliwości co do zakresu obowiązywania Uchwały.
Zmiana par 14 w Rozdziale 5 projektu Uchwały polegająca Uwaga skierowana do
na wydłużeniu okresu dostosowania, m.in. ze względu na
dalszej analizy
funkcjonujące długoterminowe zobowiązania i
zainwestowany kapitał, w następujący sposób:
„Par 14a Nakazuje się dostosowanie istniejących w dniu
wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
niebędących szyldami na dachach budynków do jej
budynków do jej zapisów w terminie do 5 lat od dnia wejścia
Uchwały w życie”
UZASADNIENIE
- art. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 2. w
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia
się zwłaszcza: (…) 7) prawo własności; 3. prywatne, w tym
zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do
ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i
zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.:'
- Art. 2, 20,21, 22, i 64 Konstytucji RP (zasada
demokratycznego państwa, prawa, sprawiedliwości,
społecznej, zasada ochrony praw nabytych i ochrony
interesów w toku, zasada wolności działalności
gospodarczej, zasada ochrony własności), ponieważ
Uchwała: (i) nie powinna podważać zaufania do pewności
prawa wynikającego z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które regulują kwestie
reklam i ze swej istoty obowiązują w długim okresie,
kilkudziesięciu lat; (ii)powinna uwzględniać inwestycje
przedsiębiorców realizowane w długich okresach. W tym
kontekście należy uwzględnić, że brak jest przepisów o
kompensowaniu szkody wynikającej z ograniczenia prawa
własności, naruszenia praw nabytych i ochrony interesów w
toku, ograniczenia wolności działalności gospodarczej,
spowodowanych Uchwałą.

188

Zgodnie z orzecznictwem (np. wyrok WSA w Białymstoku z 27 stycznia
2011 r., sygn. II SA/Bk 563/10), długoterminowo pozostawione w
przestrzeni pojazdy, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, traktować
należy jako obiekty budowlane.
Niemniej, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji
wątpliwościami dotyczącymi przepisu, zostanie on ponownie
przeanalizowany w ramach prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.

Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały. Jednocześnie należy wskazać, że
przedstawiona argumentacja w dużej części nie dotyczy treści Uchwały i
nie wyjaśnia, dlaczego zaproponowany został akurat termin 5 lat.
Niezrozumiała na gruncie prawnym i logicznym jest również teza, że
międzynarodowe marki nie powinny ponosić konsekwencji nowych
przepisów.

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, które
gwarantują swobodny przepływu kapitału. Międzynarodowe
marki zainwestowały w polski outdoor nie powinny ponosić
konsekwencji nowych przepisów.
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Uwaga
Należy podkreślić, że sytuowanie nieażurowych nośników reklamowych
nieuwzględni na dachach budynku rażąco ingeruje w ład przestrzenny, zasadniczo
ona
zmieniając kompozycję architektoniczną budynku. W związku z
powyższym, rozwiązanie takie zostało wykluczone w zapisach
niniejszego projektu Uchwały.

2 Zmiana par 9 . 1 pkt 2 w Rozdziale 1, w par 10 w
Rozdziale 2 oraz w par 12 w Rozdziale 4 projektu Uchwały
polegająca na możliwości wykorzystania nowoczesnych
rozwiązań reklamowych w postaci wyświetlaczy, w
następujący sposób:
„ 2) dopuszcza się stosowanie wyświetlaczy usytuowanych
na dachach budynków z zachowaniem wysokości tych
wyświetlaczy nie przekraczającej 1/10 wysokości elewacji,
lecz nie wyższych niż 6 m”

Zdecydowana większość budynków na terenie m.st. Warszawy
utrzymywana jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich
nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie
warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie
odgrywa w skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby
odstąpienie od realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest
ustanowienie ładu przestrzennego.

Powyższa zmiana par 9 ust. 1 pkt 2 projektu Uchwały
automatycznie spowoduje zmiany w par 10 w Rozdziale 2
oraz w par 12 Rozdziale 4 projektu Uchwał, ze względu na
istniejące w nich zapisy „z zastrzeżeniem zapisów par 9”.
UZASADNIENIE
Możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań
reklamowych w postaci wyświetlaczy uwzględnia postęp
technologiczny i obiektywne potrzeby lokalnych
społeczności związane z zagospodarowaniem
przestrzennym, przez pełniejsze korzystanie z prawa
własności nieruchomości, przy czym w procedurze
kształtowania polityki przestrzennej należy brać pod uwagę
m.in. kwestie ochrony prawa własności (po m.in. Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca
2012 r. II OSK 710/12, http:/orzeczenia.nsa.gov.pl). Prawo
własności jest w Rzeczpospolitej Polskiej chronione art. 21
ust. 1 Konstytucji RP. Wg. Art. 64 ust. 3 Konstytucji RP
własność może być ograniczona w takim zakresie w jakim
nie narusza to istoty prawa własności, a więc z
poszanowaniem zasad proporcjonalności, tj. w racjonalnej i
odpowiedniej proporcji do celów, dla osiągnięcia których
ustanawia się określone ograniczenia. W procesie
planistycznym należy wyważyć interes indywidualny z
interesem publicznym (po. Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. II
OSK267.2010, www.orzeczenia.nsa.gov.pl) Umieszczenie
wyświetlaczy stanowi źródło dochodu dla wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych, które uzyskują środki
finansowe na konserwację i remonty budynków.
Uwzględnienie uwag dotyczących wyświetlaczy wzmocni
zaufanie i zachęci zagranicznych inwestorów do
funkcjonowania i prowadzenia inwestycji w Warszawie,
umożliwiając informowanie i promowanie działalności.
Według stanowiska Izby Gospodarczej Reklamy
Zewnętrznej w odniesieniu do wyświetlaczy: „Tak znaczące
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ograniczenie możliwości stosowania nowoczesnych
technologii w zakresie eksponowania treści reklamowych
jest niezgodne z rozwojem sieci systemowych nośników
reklamy na świecie. Przez ostatnią dekadę liczba tych
nośników wzrosła z 3% w roku 2005 do ponad 27% w roku
2015 wszystkich nośników reklamy zewnętrznej.
Zastosowanie nowych technologii jest zgodne z różnych
programami, począwszy do programów związanych z
ochroną środowiska do programów dotyczących
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Poza tym
inteligentne matryce pozwalają na wykluczenie ewentualnej
uciążliwości tych nośników dla otoczenia (inaczej niż w
wypadku nośników cyfrowych stosowanych wcześniej)”
Zmiana w par 10 pkt 2 w Rozdziale 2 projektu Uchwały
Uwaga skierowana do
polegająca na dopuszczeniu sytuowania reklam na dachach dalszej analizy
budynków niższych niż 25 m i 35 m, w szczególności poza
obszarem śródmiejskim i centralnym, w następujący sposób:
„2) na dachach budynków wyższych niż 12 m, znajdujących
się w obszarach centralnych i śródmiejskim oraz wyższych
niż 15 m w pozostałych obszarach: w postaci ażurowych
liter lub znaków o wysokości nie przekraczającej 1/10
wysokości elewacji, lecz nie wyższych niż 6 m.
Zmiana w par 3 pkt 2 w Dziale I projektu Uchwały
polegająca na dopuszczeniu znaków graficznych
stanowiących logo posiadających tło oraz dopuszczenie
emisji zmiennego światła, w tym światła kolorowego, w
następujący sposób:

Wskazane przesądzenie zostanie ponownie przeanalizowane w trakcie
dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga
W porównaniu z obecnym sformułowaniem przepisu, proponowana
nieuwzględni definicja posiada szereg niekorzystnych cech. Wątpliwości budzi potrzeba
ona
wprowadzenia pojęcia loga i możliwość jego zdefiniowania oraz
odróżnienie od innych znaków graficznych. Niejasne jest zastosowanie w
proponowanym zapisie pojęcia światła zmiennego, które może być
interpretowane jako dopuszczenie nośników reklamowych o charakterze
wyświetlaczy cyfrowych. Dopuszczenie aż 80% przesłonięcia powierzchni
prostokąta opisanego na zewnętrznych krawędziach płaszczyzny
ekspozycyjnej podważałoby wreszcie wizualną ażurowość takiego
nośnika, zbliżając go obiektu o charakterze zwartym, nieprzeziernym.

„ 2) ażurowej formie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych – należy przez to rozumieć takie tablice
reklamowe i urządzenia reklamowe, które składają się z
elementów informacyjnych, takich jak napis pozbawiony tła,
nie mające cech siatki, czy znak graficzny stanowiący
integralną część logotypu, które mogą emitować zmienne
światło w tym światło kolorowe, a ich powierzchnia w
płaszczyźnie ekspozycyjnej nie przekracza 80% powierzchni
prostokąta opisanego na zewnętrznych krawędziach tej
płaszczyzny; powierzchnię takiego prostokąta opisanego na
zewnętrznych krawędziach tej płaszczyzny; powierzchnię
takiego prostokąta przyjmuje się za powierzchnię
ekspozycyjną ażurowej tablicy reklamowej lub ażurowego
urządzenia reklamowego. Wysokość znaku graficznego
stanowiącego integralną część logo może przekraczać
rozmiar prostokąta o 30% jego wysokości”.
UZASADNIENIE:
Dopuszczenie sytuowania reklam na dachach budynków
niższych niż 25 m i 35 m oraz dopuszczenie w ww.
reklamach znaków graficznych stanowiących logo
posiadających tło oraz dopuszczenie w ww. reklamach
emisji zmiennego światła w tym światła kolorowego
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uwzględnia historyczny sposób zagospodarowania i
aranżacji układów urbanistycznych Warszawy, co obrazują
załączone zdjęcia, tym samym sprzyja zachowania ładu
przestrzennego przez takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość, dostosowując wielkość reklamy
na dachu budynku do skali budynku. Wyjątkowy charakter
neonów potwierdzają:
- ekspozycje dynamiczne i neony umieszczone na Pałace
Kultury i Nauki;
- otwarcie Neon Muzeum w Warszawie – muzeum
zajmującego się dokumentacją i ochroną polskich reklam
świetlnych, powstałych w okresie po II wojnie światowej;
- otwarcie w parku Królikarni w Warszawie wystawy neonów,
opisanej na stronie
http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wystawy/zapalsie,175.html, na której wskazano, że „Neon jest dla nas
przede wszystkim symbolem miejskiej dynamiki, energii,
koloru i życia, które stają się udziałem wszystkich
mieszkańców.”
- materiał z magazynu „Twój Styl” wydanie z października
2014 r. , w którym wskazuje się na fascynację neonami, ich
elegancję i dopasowanie do architektury;
- ekspozycje neonów innych stolicach europejskich.
Umieszczanie neonów stanowi źródło dochodu dla wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych, które uzyskują środki
finansowe na konserwację i remonty budynków. W tym
kontekście nieuzasadnione jest uprzywilejowanie właścicieli
najwyższych budynków i dyskryminacja właścicieli niższych
budynków.
Uwagi odnośnie neonów uwzględniają obiektywne potrzeby
lokalnych społeczności związane z zagospodarowaniem
przestrzennym, przez pełniejsze korzystanie z prawa
własności nieruchomości budynkowych, przy czym w
procedurze kształtowania polityki przestrzennej należy brać
pod uwagę m.in. kwestie ochrony prawa własności. Prawo
własności jest w Rzeczypospolitej Polskiej chronione art. 21
ust. 1 Konstytucji RP. Wg. art. 64 ust. 3 Konstytucji EP
własność może być ograniczona w takim zakresie w jakim
nie narusza to istoty prawa własności, a więc z
poszanowaniem zasady proporcjonalności, tj. w racjonalnej i
odpowiedniej proporcji do celów, dla osiągnięcia których
ustanawia się określone ograniczenia. W procesie
planistycznym należy wyważyć interes indywidualny z
interesem publicznym.
Uwzględnienie uwag odnośnie neonów wzmocni zaufanie i
zachęci zagranicznych inwestorów do funkcjonowania i
prowadzenia inwestycji w Warszawie, umożliwiając
informowanie i promowanie działalności przy pomocy tzw.
reklamy korporacyjnej (znaku świetlnego logo firmy).
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Uwagi odnośnie neonów uwzględniają:
- ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrznnego Miasta Stołecznego
Warszawy (Uchwała nr LXXXII/2746/2006 Rady M.St.
Warszawy z dnia 10 października 2006 r. z późniejszymi
zmianami), według których dopuszczone zostało
umieszczanie reklam na budynkach przy zachowaniu
„proporcji pomiędzy wysokością budynku a umieszczoną
nad nim reklamą w przedziale od 1/6 do 1/10 w zależności
od strefy, wysokości budynku i formy reklamy (pkt 6 ust. 2 lit
a) tire 4 Studium)
- istotną rolę reklamy w komunikacji społecznej i
funkcjonowaniu rynku, której znaczenie potwierdza Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. Akt
K 9/11), dotyczący konstytucyjnych wolności:
rozpowszechniania informacji i pozyskiwania informacji.
Zmiana w par 11 pkt 3 w Rozdziale 3 projektu Uchwały
Uwaga skierowana do
polegająca na zwiększeniu procentowego obrazu
dalszej analizy
reklamowego na siatkach na budowlach, przedłużeniu czasu
ich ekspozycji, skróceniu okresu wyłączenia ponownej ich
ekspozycji, w następujący sposób:
„3) na rusztowaniach, z których wykonywane są prace
remontowe na elewacji budynku – w formie siatki
reklamowej i tylko w czasie prowadzenia tych prac, pod
warunkiem łącznego pełnienia następujących warunków:
a) powierzchnia ekspozycyjna reklamy musi zajmować na
siatce zwarte pole o kształcie prostopadłościanu,
stanowiące maksymalnie 70% łącznej powierzchni tej siatki
widocznej z przestrzeni dostępnej publicznie w obszarach
centralnym i śródmiejskim lub maksymalnie 80% w
pozostałych lokalizacjach.
b) w obszarach centralnym i śródmiejskim na
powierzchniach siatki nie stanowiącej powierzchni
eksponowanej reklamy musi zostać umieszczone
odwzorowanie elewacji budynku przykrytej przez siatkę,
c) siatka reklamowa może być usytuowana na okres
maksymalnie 12 miesięcy, przy czym po jego upływie jej
ponowne usytuowanie na rusztowaniach, z których
wykonywane są prace na elewacji danego budynku,
możliwe jest po okresie 3 lat.”
UZASADNIENIE:
Zwiększenie procentowego obrazu reklamowego na
siatkach na budowlach, przedłużenie czasu ich ekspozycji,
skrócenie okresu wyłączenia ponownej ich ekspozycji, jest
konieczne ze względu na przepisy prawa:
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Przesądzenia dotyczące maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej
przekazu reklamowego umieszczanego na siatkach remontowych
zostaną ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad
projektem Uchwały. Jednocześnie należy wskazać, że zdecydowana
większość budynków na terenie m.st. Warszawy utrzymywana jest bez
dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich nośników
reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje
prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w skali
ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu
przestrzennego.

- art. 1 ust 2 i ust 3 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym: „2. W planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się
zwłaszcza: (..)7) prawo własności; 3. Prywatne, (..), a także
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.”
- art. 2, 20, 21, 22 i 64 Konstytucji RP (zasada
demokratycznego Państwa prawa, sprawiedliwości
społecznej, zasada wolności działalności gospodarczej,
zasada ochrony własności), ponieważ Uchwała nie powinna
podważać zaufania do pewności prawa wynikającego z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które regulują kwestie reklam i ze swej strony obowiązują w
długim okresie, kilkudziesięciu lat. W tym kontekście należy
uwzględnić, że brak jest przepisów o kompensowaniu
szkody wynikającej z ograniczenia prawa własności,
naruszenia praw nabytych i ograniczenia wolności
działalności gospodarczej, spowodowanych Uchwałą.
Umieszczanie obrazu reklamowego na siatkach stanowi
źródło dochodu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
które uzyskują środki finansowe na konserwację i remonty
budynku.
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Uwagi odnośnie obrazu reklamowego na siatkach
uwzględniają obiektywne potrzeby lokalnych społeczności
związane z zagospodarowaniem przestrzennym, przez
pełniejsze korzystanie z prawa własności nieruchomości
budynkowych. Wg. art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność
może być ograniczona w takim zakresie w jakim nie narusza
to istoty prawa własności, a więc z poszanowaniem zasady
proporcjonalności, tj. w racjonalnej i odpowiedniej proporcji
do celów, dla osiągnięcia których ustanawia się określone
ograniczenia. W procesie planistycznym należy wyważyć
interes indywidualny z interesem publicznym.
Uwzględnienie uwag odnośnie obrazu reklamowego na
siatkach wzmocni zaufanie i zachęci zagranicznych
inwestorów do funkcjonowania i prowadzenia inwestycji w
Warszawie, umożliwiając informowanie i promowanie
działalności.
Uwaga ogólna – projekt Uchwały nie uwzględnia audytu
krajobrazowego
Wg. art. 19 ust 1 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami: „1b W uchwale
określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń uwzględnia się w szczególności: 3) wnioski i
rekomendacje audytów krajobrazowych oraz plany ochrony
parków krajobrazowych”. Wg art. 38 i nast. Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: „Organy samorządu województwa (…)
sporządzają audyt krajobrazowy. Art 38a 1. Dla obszaru

Uwaga
Ze wskazanego art. 19 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
nieuwzględni zabytkami oraz art. 38 i następnych Ustawy o planowaniu i
ona
zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek uwzględniania w
uchwale istniejących wniosków i rekomendacji audytów krajobrazowych,
nie zaś zakaz przyjmowania Uchwały w wypadku braku sformułowania
takich wniosków przez odpowiedni organ (tj. zarząd województwa i sejmik
województwa).
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województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat,
audyt krajobrazowy, 2. Audyt krajobrazowy identyfikuje
krajobrazy występujące na całym obszarze województwa,
określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny
ich wartości”.
Wg. art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw, w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu: „1. Sejmiki poszczególnych województw
uchwalą audyty krajobrazowe w terminie 3 lat od dnia
wejścia w życie niniejszej ustaw. 2. W przypadku
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1,
wojewoda wezwie sejmik województwa do uchwalenia
audytu krajobrazowego w wyznaczonym terminie. 3. Po
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2,
audyt krajobrazowy opracowuje i przyjmuje w drodze
zarządzania zastępczego wojewoda. (..)”
W ramach uwag ogólnych chciałbym podkreślić, że ważne
jest stworzenie jasnych reguł dotyczących reklamy
outdoorowej w Warszawie. Niemniej jednak nie należy
pominąć rozwoju nowoczesnych technologii. Zastosowanie
wyświetlaczy w celach reklamowych pozwoli znacznie
ograniczyć ilość nośników przy podniesieniu ich walorów
estetycznych oraz zagwarantowaniu możliwości ekspozycji
dla wielu reklamodawców.

Uwaga
Dokument nie pomija rozwoju technologii, dopuszczając szerokie
nieuwzględni zastosowanie wyświetlaczy w nośnikach reklamowych o małej
ona
powierzchni ekspozycyjnej.
Stworzenie na terenie m.st. Warszawy obszaru dedykowanego
wielkoformatowej reklamie cyfrowej było analizowane w trakcie prac nad
projektem Uchwały, jednak wyznaczenie granic takiej lokalizacji byłoby
szczególnie trudne z uwagi na wysoką arbitralność takiego przesądzenia,
zaś efektem takiego przepisu po jego wejściu w życie byłoby rychłe
pogorszenie się stanu ładu przestrzennego na tym obszarze, zamiast
oczekiwanej jego poprawy na terenie m.st. Warszawy, co stanowi
zasadniczy cel podjętego wysiłku legislacyjnego.

Chciałbym również zachęcić do podjęcia rozważań na temat
stworzenia w Warszawie obszaru dedykowanego reklamie z
wykorzystaniem najbardziej prestiżowych i spektakularnych
nośników typu Piccadilly Circus, czy Times Square. Tego
typu miejsca stają się częścią wizytówki miasta.
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będzie do zróżnicowania sytuacji rynkowej dealerów
Sp.k.
prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy z
dealerami z innych miast. W szczególności doprowadzi to
do niekorzystnego zróżnicowania warunków konkurowania
przez dealerów warszawskich w stosunku do dealerów
prowadzących działalność w ościennych gminach, którzy nie
będą związani tak restrykcyjną Uchwałą krajobrazową.

Uwaga
Brak jest podstaw do szczególnego traktowania branży samochodowej w
nieuwzględni tym zakresie. Ogólnogminne regulacje dotyczące możliwości sytuowania
ona
szyldów realizowane są na podstawie dyspozycji art. 37a Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i powinny być wiążące
dla wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na
terenie m.st. Warszawy. Analogicznie, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego określają konkretne warunki
zabudowy danego terenu, często odmienne od tych wskazywanych na
terenie gmin ościennych. Nie może to jednak stanowić powodu do ich
kwestionowania, co podważałoby władztwo planistycznego gmin.
Uwaga
Władztwo planistyczne gmin, tj. kształtowanie i prowadzenie polityki
nieuwzględni przestrzennej na terenie gminy, realizowane jest na podstawie art. 3 ust.
ona
1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie może
stanowić przedmiotu roszczenia podmiotów gospodarczych krajowych
bądź zagranicznych. Ponadto, analiza sposobów oznaczenia salonów
samochodowych w różnych państwach Unii Europejskiej nie potwierdza
tezy o ich ujednoliceniu i nadrzędności nad lokalnymi uwarunkowaniami,
związanymi np. z kompozycją urbanistyczną czy ochroną zabytków.
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koncernami motoryzacyjnymi, ci pierwsi zobowiązani są do
Sp.k.
spełniania określonych standardów architektonicznych przez
ich obiekty, w tym do posiadania odpowiedniego
oznakowania. Standard obiektów określany jest najczęściej
na poziomie europejskim i co do zasady powinien być
jednolity dla wszystkich obiektów na terenie Unii
Europejskiej. Decyzja, jakie nośniki reklamowe będą
umieszczone na obiektach nie należy do dealerów, ale jest
podejmowana na innym szczeblu.
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umieszczania nośników reklamowych na nieruchomościach dalszej analizy
Sp.k.
z których korzystają dealerzy. Mając na uwadze ustawową
definicję „obiektu reklamowego” i to, że jest nim każdy
przedmiot materialny, za obiekt reklamowy uznać należy
także pojazd zastępczy lub demonstracyjny, który został
zaparkowany przed salonem. W tym miejscu należy
wskazać, że także w przypadku samochodów
demonstracyjnych ich ilość regulowana jest przez umowy
dealerskie i dealerzy są zobowiązani posiadać taką ilość
pojazdów jaką poda im koncern motoryzacyjny. W skali
całego polskiego rynku rocznie kilkanaście tysięcy pojazdów
to samochody demonstracyjne, które zobowiązani są
nabywać dealerzy. Średnio rocznie na jeden salon dealerski
przypada około 15-20 samochodów demonstracyjnych.
Samochody te najczęściej muszą być obklejone reklamami
pochodzącymi z koncernu motoryzacyjnego. Z uwagi na
ograniczoną ilość miejsca pojazdy te są parkowane przed
salonami, a tym samym zgodnie z treścią ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym traktowane
są jako obiekt reklamowy.
Opiniowana Uchwała w zakresie w jakim dopuszcza 10
szyldów na nieruchomości (par 4 pkt 3) w znacznym stopniu
ogranicza możliwość prowadzenia działalności
marketingowej przez dealerów.

§ 13, regulujący kwestię sytuowania nośników reklamowych na
pojazdach, nie wyklucza korzystania z pojazdów demonstracyjnych,
przedstawionych w uwadze, o ile będą one również wykorzystywane do
celów transportowych. W trakcie prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały przeanalizowana zostanie jednak możliwość rozwiania powstałej
niejasności interpretacyjnej.

552 19.07.20 Krotoski-Cichy Jeżeli Uchwała weszłaby w życie w zaproponowanej treści
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zmusiłaby ona wszystkich dealerów samochodów do
Sp.k.
usunięcia 60-80% oznaczeń reklamowych ze swoich
obiektów. Oznacza to poważne straty finansowe dla tych
dealerów, którzy zainwestowali w te nośniki średnio kilkaset
tysięcy złotych w ciągu ostatnich lat. Należy przy tym
podkreślić, że działalność dealerska od samego początku jej
istnienia w Polsce jest działalnością związaną z
intensywnym reklamowaniem poprzez umieszczanie
logotypów na nieruchomościach i nie ma to żadnego
związku z zaistniałym w ostatnich latach „boomem
reklamowym” niosącym za sobą chaotyczną i
niekontrolowaną reklamę w każdym elemencie przestrzeni
publicznej w Warszawie. Reklamy na salonach dealerskich
są wykonane z wysokiej jakości materiałów, do tego są
spójne wyrażając najczęściej jednolity model reklamowy
danej marki. Działalność dealerska jest postrzegana jako
działalność prestiżowa i dostarczająca społeczeństwu
towarów i usług wysokiej jakości i taki też wymiar ma
stosowana przez dealerów reklama.
553 19.07.20 Krotoski-Cichy W związku wynikającą z art. 37d ust. 9 ustawy o planowaniu
17
Sp. z o.o.
i zagospodarowaniu przestrzennym znaczną wysokością kar
Sp.k.
pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub
urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami Uchwał
reklamowej zasadne jest ponowne rozważenie przez organy
m.st. Warszawy zasadności wprowadzenia Uchwały w tak

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji
zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i
sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym
zakresie.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przeanalizowanie zasadności uwagi wymagać będzie konkretyzacji
zastrzeżeń kierowanych do poszczególnych zapisów projektu Uchwały i
sprecyzowania pożądanego przez wnioskodawcę normatywu w tym
zakresie.
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Jednocześnie, w związku z przekazywanymi w ramach konsultacji
wątpliwościami dotyczącymi zgodności takiego przepisu z zakresem
delegacji ustawowej, ponownie przeanalizowane w ramach prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały zostanie zgodność § 13 z delegacją
ustawową.
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restrykcyjnym kształcie. W przeciwnym wypadku,
szczegółowy charakter Uchwały oraz mnogości rozwiązań
ograniczających umieszczanie nośników reklamowych
powodować będzie u opinii publicznej i przedsiębiorców
przeświadczenie, że Uchwała nie ma wcale na celu
uporządkowania przestrzeni publicznej w Warszawie, a ma
być źródłem zarobku dla gminy na prowadzących tu
działalność przedsiębiorcach.
Par 2 pkt 2)
Zmiana treści zapisu poprzez skorygowanie wskazań
dotyczących usytuowania poszczególnych wolnostojących
ustandaryzowanych nośników reklamowych, mianowicie wg.
poniższego:
Pasy drogowe w kolorze brązowym – format duży, standard,
średni i mały
Pasy drogowe w kolorze bordowym – format duży, standard,
średni i mały
Pasy drogowe w kolorze czerwonym – format standard,
średni i mały
Pasy drogowe w kolorze pomarańczowym – format
standard, średni i mały
Pasy drogowe w kolorze żółtym – format średni i mały
Par 2 pkt 2)
Zmiana zapisu poprzez skorygowanie wyznaczonego
obszaru miejskiego i przemieść tj. wyznaczenie dwóch
odrębnych obszarów: obszaru miejskiego i obszaru
przedmieść, przeprowadzenie granicy pomiędzy nimi
zgodnie z załącznikiem graficznym – granica zaznaczona
kolorem zielonym.
Doprecyzowując powyższe:
- obszar przedmieść to obszar znajdujący się pomiędzy
wyznaczoną granicą w kolorze zielonym a granicami m.st.
Warszawy.
- obszar miejski to obszar znajdujący się po wewnętrznej
stronie wyznaczonej granicy.
Par 3 pkt 4)
Usunięcie z treści zapisu słowa „równoległe”. Istnieją
dwustronne tablice i urządzenia reklamowe, których strony
skierowane są nie tylko w sposób równoległy.
Par 3 pkt 11
Zmiana treści zapisu w następujący sposób:
11) Plakacie – należy przez to rozumieć przedmiot
materialny wykonany z papieru lub tworzywa sztucznego,
zainstalowany na tablicy reklamowej lub urządzeniu
reklamowym.
Par 3 pkt 17
Zmiana treści zapisu w części wskazującej wymiary średnicy
z:
1,6 m na 2m

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Dopuszczenie sytuowania wolnostojących nośników reklamowych wzdłuż
poszczególnych ciągów komunikacyjnych zostaną ponownie
przeanalizowane podczas dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na
przesądzeniach dotychczasowego dorobku planistycznego m.st.
Warszawy, w szczególności zapisach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wypracowanych na
podstawie kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych.
Przesądzenia dotyczące granic poszczególnych obszarów zostaną
jednak ponownie przeanalizowane.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Nierównoległe sytuowanie tablic dwustronnych nośników reklamowych
jest niekorzystne z punktu widzenia ładu przestrzennego, możliwość
wprowadzenia takiego dopuszczenia zostanie jednak ponownie
przeanalizowana w ramach dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały. Nie
wskazano jednak uzasadnienia przedstawionej propozycji.
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Par 3 pkt 35
Zmiana treści zapisu w następujący sposób:
35 ustandaryzowanym nośniku reklamowym formatu dużego
– należy przez to rozumieć jedno bądź dwustronną tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe, w układzie pionowym
o wymiarach powierzchni ekspozycyjnej:
a) 12 m x 4 m z 5% tolerancją wymiaru w górę i w dół
b) 12 m x 3 m z 5% tolerancją wymiaru w górę i w dół
c) 8 m x 4 m z 5% tolerancją wymiaru w górę i w dół,
Maksymalna wysokość tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego licząc od poziomu drogi, z której widoczna jest
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, nie może
przekroczyć 14 m.
Par 3 pkt 36
Zmiana treści zapisu w następujący sposób:
36 – ustandaryzowanym nośnik reklamowy formatu małego
– należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub
urządzenie reklamowe w postaci jedno- lub dwustronnej
gabloty o układzie pionowym, służące do ekspozycji treści
reklamowych o wymiarach powierzchni ekspozycyjnej 1,19
m x 1,75 m z 5% tolerancją wymiarów w górę i w dół;
maksymalna wysokość nośnika reklamowego wraz z
konstrukcją nie może przekroczyć 3 m
Par 3 pkt 41
Zmiana treści zapisu w następujący sposób:
41 Cyfrowe tablice reklamowe i cyfrowe urządzenia
reklamowe – należy przez to rozumieć taki typ tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego, które wykonane
jest:
a) W technologii ciekłokrystalicznej Liquid Crystal
Display (LCD) o minimalnej rozdzielczości FullHD
1920x1080
Lub
b) Z diod elektroluminescencyjnych w technologii
Surface Mounted Device (SMD) o maksymalnej
wielkości piksela 6 mm, w przypadku formatu
średniego i standardowego lub o maksymalnej
wielkości piksela 20 mm, w przypadku formatu
dużego;
Jednocześnie cyfrowa tablica reklamowa lub cyfrowe
urządzenie reklamowe musi być wyposażone w
automatyczny system regulacji jasności zapewniający
maksymalne wartości luminacji mierzone w odległości 1 m
prostopadle do środka matrycy:
a) W ciągu dnia – 6 000 cd/m3
b) W nocy – 600 cd/m3
Pr 9.1 pkt 2
Zmiana treści zapisu w następujący sposób:
2) poza ścianami przejść podziemnych oraz podziemnych
obiektów Metra Warszawskiego, stosowanie cyfrowych
tablic reklamowych i cyfrowych urządzeń reklamowych
dopuszczone jest tylko w przypadku ustandaryzowanych

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Proponowany zapis zasadniczo podwyższa limity powierzchni
ekspozycyjnej wolnostojących nośników reklamowych, co byłoby
niekorzystne dla stanu ładu przestrzennego. Przesądzenia przepisu
zostaną jednak ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad
projektem Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały. Nie
wskazano jednak uzasadnienia poszczególnych zmian wprowadzanych
przedstawioną propozycją.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały. Nie
wskazano jednak uzasadnienia poszczególnych zmian wprowadzanych
przedstawioną propozycją.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Przesądzenia dotyczące maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej
wyświetlaczy zostaną ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac
nad projektem Uchwały. Należy jednak podkreślić, że ewentualne
dopuszczenia nośników reklamowych o charakterze wyświetlacza
cyfrowego powinny podlegać starannej analizie. Istotna jest w
szczególności znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego typu
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nośników reklamowych formatu małego lub formatu
średniego
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rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie większy dyskomfort
wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu instalacji na zachowania
kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego szwedzkiego
Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och
transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of electronic billboards on
driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, 2013).
Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Par 9.1
Dodanie pkt 6) o następującej treści:
6) Nakazuje się, aby ustandaryzowane nośniki reklamowe
wykonane były z zachowaniem wysokich standardów
jakościowych – należy przez to rozumieć materiały
dopuszczone do stosowania w budownictwie o długotrwałej
odporności na proces starzenia, takie jak: aluminium
anodowane lub lakierowane proszkowo, stal ocynkowania
ogniowo lub odpowiednio zabezpieczona antykorozyjnie,
beton zbrojony o wymaganej klasie, szkło bezpieczne, w
zadaszeniach szkło laminowane, tworzywo syntetyczne o
wysokiej trwałości barwione w masie, podzespoły
elektryczne i elektroniczne posiadające odpowiednie
certyfikaty bezpieczeństwa, spełniające polskie normy
budowlane w zakresie stosowania na zewnątrz, minimum
IP65.
Par 10 pkt 1
Zmiana treści zapisu poprzez nadanie następującego
brzmienia:
1) Na takich elewacjach, które posiadają charakter
techniczny, tj. zostały wzniesione z przeznaczeniem do
przesłonięcia przez sąsiednią zabudowę o charakterze
zwartym lub pozbawione są okien lub posiadają otwory
okienne takich pomieszczeń, jak klatki schodowe, pralnie,
piwnice itp.
Par 11 pkt 10
Doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie terminu
rozpoczęcia kampanii wyborczych

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Uwaga
uwzględniona

Projekt Uchwały zostanie rozbudowany o zapis określający dopuszczalny
okres umieszczania przewidzianych w dokumencie specjalnych nośników
reklamowych promujących kandydatów wyborczych bądź listy wyborcze.
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Par 12.1 pkt 1
Zmiana treści zapisu tj. nadanie następującego brzmienia:
1) w pasach drogowych lub działkach ewidencyjnych
przyległych do niego.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały. Nie
wskazano jednak uzasadnienia poszczególnych zmian wprowadzanych
przedstawioną propozycją.

567 21.07.20 AMS S. A.
17

Par 12.2 pkt 4
Usunięcie zapisu

568 21.07.20 AMS S. A.
17

Par 12.3 pkt 1a
Uwaga skierowana do
Zmiana treści zapisu w części określającej strefę zakazu
dalszej analizy
funkcjonowania innych wolnostojących tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych wg. poniższego:
Z 50 m na 30 m (dotyczy tej samej strony jezdni) oraz z 30
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Uwaga
Proponowane rozwiązanie dopuszczające sytuowanie reklam na
nieuwzględni wszystkich ślepych ścianach byłoby niezgodne z wymogami ładu
ona
przestrzennego, umożliwiając masowe sytuowanie nośników
reklamowych na osiedlach mieszkaniowych, a jednocześnie zaburzając
formę wielu budynków, w których ściana szczytowa z oknami klatki
schodowej stanowi świadomą kompozycję architektoniczną.

Uwaga
Nie wskazano uzasadnienia przedstawionej propozycji.
nieuwzględno
na
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Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

m na 20 m (dotyczy przeciwnej strony jezdni)
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Par 12.3 pkt 1b
Zmiana treści zapisu w części określającej strefę zakazu
funkcjonowania innych wolnostojących tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych wg poniższego:
Z 150 m na 50 m (dotyczy tej samej strony jezdni) oraz z
100 m na 30 m (dotyczy przeciwnej strony jezdni)
Par 12.3 pkt 1c
Zmiana treści zapisu w części określającej strefę zakazu
funkcjonowania innych wolnostojących tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych wg. poniższego: z 300 m na 150 m

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Par 3
Dodanie pkt 36 a) o następującej treści:
36a) ustandaryzowanym nośniku reklamowym formatu
standard – należy przez to rozumieć jedno bądź dwustronną
tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, w układzie
poziomym o wymiarach powierzchni ekspozycyjnej:
a) 6m x 3m z 5% tolerancją wymiaru w górę i w dół
b) 5,04 m x 2,38m z 5% tolerancją wymiaru w górę i
w dół
Maksymalna wysokość tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego licząc od poziomu drogi, z której widoczna jest
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, nie może
przekroczyć 10 m
Par 12.3 pkt 1
Zmiana treści zapisu poprzez dodanie pkt d) określającego
strefę zakazu funkcjonowania innych wolnostojących tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych:
„d) od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
standard – o promieniu 75 m po tej samej stronie jezdni lub
50 m po przeciwnej stronie jezdni.”
Par 12.3 pkt 2a)
Usunięcie zapisu.
Odległości minimalne tablic reklamowych oraz urządzeń
reklamowych zostały już określone w przepisach odrębnych
m.in. w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Proponowany zapis w istotny sposób podwyższa limity powierzchni
ekspozycyjnej wolnostojących nośników reklamowych, co byłoby
niekorzystne dla stanu ładu przestrzennego. Przesądzenia przepisu
zostaną jednak przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad projektem
Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga
Zapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2
nieuwzględni ustawy o drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od
ona
krawędzi jezdni możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez
zgody zarządcy drogi, nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w
odległości mniejszej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy. Przepis
określa zatem uprawnienia zarządcy drogi, nie zaś bezwzględne normy
dotyczące odległości sytuowania nośników reklamowych od jezdni.
Uwaga
Zapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2
nieuwzględni ustawy o drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od
ona
krawędzi jezdni możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez
zgody zarządcy drogi, nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w
odległości mniejszej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy. Przepis
określa zatem uprawnienia zarządcy drogi, nie zaś bezwzględne normy
dotyczące odległości sytuowania nośników reklamowych od jezdni.

Par 12.3 pkt 2b)
Usunięcie zapisu.
Odległości minimalne tablic reklamowych oraz urządzeń
reklamowych zostały już w przepisach odrębnych m.in. w
ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
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Par 12.3 pkt 2c)
Usunięcie zapisu.
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Par 12.3 pkt 2d)
Usunięcie zapisu.
Odległości minimalne tablic reklamowych oraz urządzeń
reklamowych zostały już w przepisach odrębnych m.in. w
ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
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Par 12.3 pkt 2e)
Zmiana treści zapisu w części określającej odległości od
wiat przystankowych tj. zmiana z 10 m na 30 m
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Par 12.3 pkt 3
Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
Uwaga skierowana do
Zmiana treści zapisu poprzez nadanie następującego
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.
dalszej analizy
brzmienia:
„3) wzdłuż jednego odcinka ulicy (tj. między skrzyżowaniami
z drogami tej samej lub wyższej klasy) wolnostojące tablice
reklamowe lub urządzenia reklamowe dopuszcza się
jednego formatu. Zapisu nie stosuje się do nośników
reklamowych formatu małego i słupów ogłoszenioworeklamowych”
Par 12.3 pkt 4)
Uwaga
Brak jest uzasadnienia dla proponowanej zmiany.
Usunięcie zapisu.
nieuwzględni
ona

579 21.07.20 AMS S. A.
17

Uwaga
Brak jest uzasadnienia dla proponowanej zmiany.
nieuwzględni
ona
Uwaga
Zapisy projektu Uchwały nie stoją w sprzeczności z art. 43 ust. 1 i 2
nieuwzględni ustawy o drogach publicznych. Wskazuje on w jakiej odległości od
ona
krawędzi jezdni możliwe jest usytuowanie nośnika reklamowego bez
zgody zarządcy drogi, nie wykluczając usytuowania takiego obiektu w
odległości mniejszej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy. Przepis
określa zatem uprawnienia zarządcy drogi, nie zaś bezwzględne normy
dotyczące odległości sytuowania nośników reklamowych od jezdni.
Zasadność proponowanej zmiany wskazanego zapisu zostanie
Uwaga skierowana do
przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.
dalszej analizy

580 21.07.20 AMS S. A.
17

Par 12.3 pkt 6)
Usunięcie zapisu.

Uwaga
Brak jest uzasadnienia dla proponowanej zmiany.
nieuwzględni
ona

581 21.07.20 AMS S. A.
17

Par 12.3 pkt 7
Usunięcie zapisu.

Uwaga
Brak jest uzasadnienia dla proponowanej zmiany.
nieuwzględni
ona

582 21.07.20 AMS S. A.
17

Par 14
Zmiana okresu dostosowania z 2 lat na 5 lat.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic
reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad
kolejną wersją projektu Uchwały.

Uwagi zgłoszone w trakcie warsztatów
583 08.06.20 Uwagi zgło- Dlaczego nie są normalizowane meble ogrodowe i np. rzeźby?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
584 08.06.20 Uwagi zgło- Co jest wyznacznikiem stosowalności zapisów - własność (zarząd
17
szone przez publiczny) czy fizyczna dostępność przestrzeni (każdy może
uczestników wejść)?
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
585 08.06.20 Uwagi zgło- Kto odpowiada za jednolitość stosowanego wzornictwa (np. słupki,
17
szone przez latarnie)?
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
586 08.06.20 Uwagi zgło- Dlaczego stojaki rowerowe nie są uwzględnione w uchwale?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
587 08.06.20 Uwagi zgło- Czy projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego będą
17
szone przez podlegały ograniczeniom wynikającym z Uchwały?
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń

Uwaga
Założeniem projektu Uchwały jest uregulowanie wyglądu obiektów powtanieuwzględ- rzalnych, występujących w przestrzeniach publicznych. Brak jest uzasadnieniona
nia przestrzennego dla regulowania obiektów o charakterze indywidualnym
czy wręcz artystycznym, a także instalacji sytuowanych na nieruchomościach
prywatnych.

Uwaga
Zgodnie z § 15 pkt. 1 oraz § 3 pkt. 13) Uchwała reguluje obiekty w przestrzenieuwzględ- ni ogólnodostępnej pozostającej w zarządzie publicznym.
niona

Uwaga
Za zgodność danego obiektu z Uchwałą odpowiadać będzie jego właściciel
nieuwzględ- lub zarządca danego terenu bądź pasa drogowego.
niona

Uwaga
Na podstawie art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, uznaje się, że stojaki rowenieuwzględ- rowe stanowią obiekty małej architektury, a zatem są one regulowane w § 15
niona
pkt. 1 d) projektu Uchwały. Stojaki rowerowe nie zostały zaliczone do elementów wyposażenia powtarzalnego z uwagi na ich specyficzną funkcję, co
w wielu przypadkach czyni niecelowym ich pełne dostosowanie do standardów innych obiektów małej architektury, np. malowanie.

Uwaga
Zgodnie z art. 37a ust. 4 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagonieuwzględ- spodarowaniu przestrzennym, zapisy Uchwały mają rangę prawa miejsconiona
wego, a zatem będą dotyczyć całego obszaru m.st. Warszawy niezależnie
od procedury finansowania danej inwestycji.
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588 08.06.20 Uwagi zgło- Jak uwzględnić postęp w designie – Uchwała określa tylko wybrane
17
szone przez parametry (materiały) i wymaga spójności stylistycznej na danym
uczestników obszarze.?
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
589 08.06.20 Uwagi zgło- Ogrodzenia - z czego wynika zapis 400 m i 4 ha? Jak to obliczono?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
590 08.06.20 Uwagi zgło- Czy przy wymianie ogrodzenia trzeba się stosować do Uchwały?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
591 08.06.20 Uwagi zgło- Czy Uchwała może wprowadzać sankcje za niezgodność ogrodzeń
17
szone przez z zapisami Uchwały?
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
592 08.06.20 Uwagi zgło- Jak pogodzić regulację limitu ogradzanej przestrzeni (4 ha) z
17
szone przez praktyką dzielenia inwestycji na części i etapy?
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
593 08.06.20 Uwagi zgło- Czy nowe osiedle typu "plomba" – wstawione w środek istniejącego
17
szone przez osiedla wybudowanego przed 1989 rokiem może zostać
uczestników ogrodzone?
warsztatu
dotyczące-

Uwaga
Dzięki ograniczeniu wyłącznie palety materiałowej, projekt Uchwały nie
nieuwzględ- ingeruje w stylistykę bądź rozwiązania konstrukcyjne danego obiektu małej
niona
architektury. Ewentualna rewolucja materiałowa w technologii produkcji
obiektów małej architektury wymagać będzie zmiany odpowiedniego zapisu
Uchwały, bowiem na etapie jej tworzenia nie jest możliwe przewidzenie
kierunku takich zmian.

Uwaga
Wartość została ustalona jako zbliżona do wartości typowych dla dużych,
nieuwzględ- rozplanowanych kwartałów zabudowy historycznego Śródmieścia Warszawy,
niona
np. kwartału Marszałkowska-Nowowiejska-Śniadeckich czy Krucza-HożaMokotowska-Wilcza, co wykluczyć powinno wygradzanie z przestrzeni miasta obszarów zbyt dużych, by zapewnić funkcjonalność jego struktury.

Uwaga
Od dnia wejścia w życie Uchwały, sposób sytuowania nowych ogrodzeń
nieuwzględ- będzie musiał być dostosowany do jej zapisów.
niona

Uwaga
Brak jest delegacji ustawowej do ustanawiania w analizowanej Uchwale
nieuwzględ- sankcji wobec osób fizycznych bądź prawnych naruszających jej regulacje.
niona

Uwaga
Zgodnie z § 17 ust. 9 pkt. 1, limit ten liczony jest niezależnie od struktury
nieuwzględ- własnościowej, a zatem analiza zgodności danej inwestycji z prawem wykraniona
czać będzie musiała poza obszar samej inwestycji.

Uwaga
Inwestycja realizowana w obszarach wskazanych w § 17 ust. 8 będzie munieuwzględ- siała spełniać warunki określone w tym ustępie.
niona
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594 08.06.20
17

595 08.06.20
17

596 08.06.20
17

597 08.06.20
17

598 08.06.20
17

go obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
Uwagi zgło- Czy Uchwała reguluje ogradzanie prywatnych przedogródków
szone przez (ogródków przy mieszkaniach na parterze)?
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
Uwagi zgło- W jaki sposób będzie można uzupełniać katalog elementów
szone przez wyposażenia powtarzalnego w uchwale, jeśli w przyszłości pojawi
uczestników się taka potrzeba (np. nowoczesne zegary miejskie)? Jeśli będzie to
warsztatu trudne, warto już teraz zwiększyć katalog lub opracować prostą
dotyczące- drogę dodawania tego typu obiektów do Uchwały
go obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
Uwagi zgło- Jakie będą zasady egzekucji Uchwały w zakresie ogrodzeń? Co
szone przez zrobić, aby Uchwała nie pozostała tylko na papierze, np. w kwestii
uczestników dostosowania ogrodzeń?
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
Uwagi zgło- Czy w mieście będzie jeden podmiot odpowiedzialny za realizację
szone przez Uchwały?
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń
Uwagi zgło- Czym jest zwarte usłojenie i czy dotyczy także drewna klejonego?
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego obiektów
małej architektury i
ogrodzeń

Uwaga
Zapisy projektu Uchwały traktują ogrodzenia przedogródków jak wszystkie
nieuwzględ- inne ogrodzenia, a więc regulują je w przypadku, gdy przylegają do przeniona
strzeni publicznych albo znajdują się na terenach wskazanych w § 17 ust. 8.

Uwaga
Zmiana Uchwały może następować jedynie w trybie wskazanym w ustawie,
nieuwzględ- nie jest zatem możliwe opracowywanie odpowiedniej procedury w projekcie
niona
Uchwały. Brak potencjalnego elementu wyposażenia ulicy wśród elementów
wyposażenia powtarzalnego nie uniemożliwia jego sytuowania na terenach
publicznych m.st. Warszawy, zaś jego forma będzie musiała zostać zaakceptowana przez zarządcę terenu.

Uwaga nie Kwestia sankcji wobec osób fizycznych bądź prawnych naruszających reguuwzględnio- lacje Uchwały może być regulowana jedynie na poziomie ustawowym. W
na
Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przepisu
odnoszącego się do tej kwestii.

Uwaga
Wskazane zagadnienie ma charakter organizacyjny i nie leży w zakresie
nieuwzględ- kompetencji analizowanej Uchwały. Rozwiązania w tym zakresie zostaną
niona
ustalone przez Prezydenta m.st. Warszawy po przyjęciu przez Radę m.st.
Warszawy dokumentu w ostatecznej formie.

Uwaga
Zwarte usłojenie oznacza usłojenie gęste, a więc strukturę drewna o zwięknieuwzględ- szonej wytrzymałości. Zapisy projektu Uchwały nie wykluczają stosowania
niona
drewna klejonego pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej jego twardości,
określonej w uchwale.
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599 12.06.20 Uwagi zgło- Czy w świetle zapisów Uchwały krajobrazowej neony będą
17
szone przez traktowane jako szyldy ażurowe?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
600 12.06.20 Uwagi zgło- Czy będzie dopuszczone umieszczanie nowych neonów czy jedynie
17
szone przez odtwarzanie historycznych?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Według projektu Uchwały neony powinny być rozumiane jako forma szyldów
nieuwzględ- ażurowych.
niona

601 12.06.20 Uwagi zgło- Kwestia dookreślenia różnicy między neonami a „formami
17
szone przez zmiennymi”
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
602 12.06.20 Uwagi zgło- Jak Uchwała odnosi się do neonów?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
603 12.06.20 Uwagi zgło- Jak są kategoryzowane napisy wstęgowe, sylwetkowe (rzucające
17
szone przez cień), bo odstają więcej niż dozwolone?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
604 12.06.20 Uwagi zgło- Co z napisami w kilku liniach / kasetonach na semaforach?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
605 12.06.20 Uwagi zgło- Jak można skuteczniej promować szyldy ażurowe?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Zgodnie z § 3 pkt 33) projektu Uchwały, szyld zmienny umożliwia zdalną
nieuwzględ- zmianę treści jego przekazu, a więc definicja ta nie obejmuje neonów.
niona

Uwaga
Według projektu Uchwały neony powinny być rozumiane jako forma szyldów
nieuwzględ- ażurowych, a więc ich sytuowanie będzie możliwe, zgodnie ze szczegółoniona
wymi regulacjami § 5, 6 i 7 dokumentu.

Uwaga
Według projektu Uchwały neony powinny być rozumiane jako forma szyldów
nieuwzględ- ażurowych, a więc ich sytuowanie będzie możliwe, zgodnie ze szczegółoniona
wymi regulacjami § 5, 6 i 7 dokumentu.

Uwaga
Zgodnie z definicjami § 3 pkt. 23–30, są one uznawane za poszczególne
nieuwzględ- typy szyldów w zależności od swojej głębokości.
niona

Uwaga
Projekt Uchwały nie reguluje liczby linii w napisach, lecz maksymalne gabanieuwzględ- ryty szyldów.
niona

Uwaga
Zagadnienie skutecznej promocji konkretnych rozwiązań reklamowych wynieuwzględ- kracza poza kompetencje Uchwały. Należy jednak zaznaczyć, że projekt
niona
Uchwały dopuszcza sytuowanie szyldów ażurowych, zgodnie ze szczegółowymi regulacjami § 5, 6 i 7 dokumentu.
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606 12.06.20 Uwagi zgło- Kwestia opłat pobieranych przez wspólnoty/spółdzielnie/prywatnych
17
szone przez właścicieli – jak motywować do promowania szyldów ażurowych?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Zagadnienie umów cywilnoprawnych między właścicielami nieruchomości a
nieuwzględ- właścicielami szyldów w całości wykracza poza kompetencje Uchwały. Naleniona
ży jednak zaznaczyć, że projekt Uchwały dopuszcza sytuowanie szyldów
ażurowych, zgodnie ze szczegółowymi regulacjami § 5, 6 i 7 dokumentu.

607 12.06.20 Uwagi zgło- Czy dopuszczone zostaną formy/szyldy rekonstruowane, pomimo,
17
szone przez niespełniania przez nie norm wprowadzanych Uchwałą?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
608 12.06.20 Uwagi zgło- Czy Uchwała obejmuje informacje „uwaga pies” lub „ochrona”?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Zgodnie z § 4 pkt. 4 projektu Uchwały, szyldy zainstalowane przed 1989
nieuwzględ- rokiem lub będące ich wierną rekonstrukcją nie wymagają dostosowania do
niona
zapisów Uchwały.

Uwaga
Zakres regulacyjny Uchwały ograniczają definicje tablicy reklamowej i urząnieuwzględ- dzenia reklamowego, zawarte w art. 2 pkt. 16a-16c Ustawy o planowaniu i
niona
zagospodarowaniu przestrzennym. Każdy przypadek trzeba zatem intepretować w świetle pojęcia reklamy, określonego w pkt. 16a („upowszechnianie
w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne”). W konsekwencji,
należy sądzić, że informacja „uwaga pies” nie będzie objęta Uchwałą w
przypadku, gdy informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie dla przechodniów, lecz musiałaby uwzględnić jej zapisy, gdyby została umieszczona w
celu promocji podmiotu prowadzącego handel artykułami dla zwierząt.
Uwaga
Uwaga niejasna – w przypadku PGE Narodowy elewacja nie jest tożsama z
nieuwzględ- szyldem, umożliwia jedynie wyświetlanie treści, które mogą być szyldem,
niona
reklamą niebędącą szyldem, albo przekazem niespełniającym kryteriów
reklamy. Napisy umieszczone na elewacji muzeum Polin trudno uznać jest
za szyld z uwagi na ich dekoracyjną, a nie komunikacyjną funkcję (brak
czytelności).
Uwaga
Jeśli szyld został usytuowany przed 1989 r., wówczas zgodnie z § 4 pkt., 4
nieuwzględ- nie będzie musiał zostać dostosowywany do zapisów Uchwały. W pozostaniona
łych przypadkach szyld stanowiący element elewacji będzie musiał zostać
dostosowany do zapisów Uchwały, zgodnie z okresem dostosowawczym,
określonym w par. 8.

609 12.06.20 Uwagi zgło- PGE Narodowy, Spiral Tower, Muzeum Polin – czy Uchwała obejmie
17
szone przez budynki, których elewacja jest cała szyldem?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
610 12.06.20 Uwagi zgło- Co robić gdy szyldy stanowią element elewacji budynków (casus
17
szone przez Domów Towarowych Centrum)?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
611 12.06.20 Uwagi zgło- Kwestia liczby szyldów przysługujących jednemu podmiotowi, w
17
szone przez kontekście
szyldów
kierunkowych
(np.
semaforowych)
uczestników prowadzących do miejsca świadczenia usług (np. w oficynach).
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Ustalenia w § 4 pkt. 3, określające maksymalną liczbę 10 szyldów, przysłunieuwzględ- gujących jednemu podmiotowi na danej nieruchomości, dotyczą wszystkich
niona
rodzajów szyldów, niezależnie od formy i funkcji. Należy jednocześnie wskazać, że nośnik reklamowy usytuowany poza terenem, nieruchomości, na
której prowadzona jest działalność, musi być uznawana za nośnik reklamowy niebędący szyldem – zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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612 12.06.20 Uwagi zgło- Kwestia ograniczenia liczby szyldów na jednym budynku –
17
szone przez doprecyzowanie liczby szyldów jednego podmiotu na elewacjach
uczestników różnych budynków.
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Zgodnie z delegacją określoną w art. 37a ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagonieuwzględ- spodarowaniu przestrzennym, projekt Uchwały ogranicza liczbę szyldów
niona
sytuowanych przez dany podmiot na danej nieruchomości. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że pojęcie nieruchomości nie jest tożsame z pojęciem budynku, a zatem ww. ograniczenie może, w zależności od konkretnego przypadku, dotyczyć jednego bądź kilku budynków. Nośnik reklamowy usytuowany
poza terenem, nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, musi
być uznawana za nośnik reklamowy niebędący szyldem – zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwaga
Zgodnie z § 7 ust 2. pkt. 6 projektu Uchwały, na obszarze ogródka gastronieuwzględ- nomicznego dopuszcza się nie więcej, niż 2 sztuki stojaków.
niona

613 12.06.20 Uwagi zgło- Czy w ogródku można postawić dowolnie dużo potykaczy, czy
17
szone przez wliczają się do limitu 10 sztuk?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
614 12.06.20 Uwagi zgło- Czy dopuszczalne jest, by jeden podmiot powiesił 10 banerów na
17
szone przez jednym ogrodzeniu danej nieruchomości (rozdz 1 par 4 pkt 3)?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
615 12.06.20 Uwagi zgło- Czy Uchwała ogranicza liczbę szyldów na danym budynku?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Zgodnie § 6, ust. 1, pkt. 3, każdy podmiot może umieścić na ogrodzeniu tylko
nieuwzględ- jeden szyld typu baner.
niona

Uwaga
Zgodnie z § 4 pkt. 3, każdy podmiot może umieścić nie więcej niż 10 szyldów
nieuwzględ- na danej nieruchomości, przy zastrzeżeniu spełnienia pozostałych zapisów
niona
projektu Uchwały, co w przypadku elewacji budynków oznacza w szczególności konieczność spełnienia wymogów § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2.

616 12.06.20 Uwagi zgło- Czy na budynku o wysokości powyżej 25 m można postawić Uwaga skierowana do
17
szone przez nieograniczoną liczbę szyldów o wielkości 6 m?
dalszej analizy
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
617 12.06.20 Uwagi zgło- Czy każdy może sobie postawić szyldy flagowe?
Uwaga
17
szone przez
nieuwzględuczestników
niona
warsztatu
dotyczącego szyldów
618 12.06.20 Uwagi zgło- Czy Uchwała reguluje siłę światła (led-on) np. na kasetonach?
Uwaga
17
szone przez
nieuwzględuczestników
niona
warsztatu
dotyczącego szyldów
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Możliwa do usytuowania na dachu budynków liczba szyldów ograniczona
jest § 4 pkt. 3 projektu Uchwały (ograniczenie liczby szyldów do 10 na nieruchomość), a także fizyczną możliwością (szerokość elewacji) i celowością
umieszczenia szyldów w tym miejscu. Zapisy dotyczące wskazanego zagadnienia zostaną jednak ponownie przeanalizowane podczas dalszych prac
nad projektem Uchwały.
Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2 projektu Uchwały, sytuowanie wolnostojących
szyldów flagowych (o wysokości do 10 m) dopuszczone jest tylko dla działalności prowadzonej w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni
przekraczającej 1000 m2, w liczbie nie większej niż 3 sztuki na nieruchomość.
Projekt Uchwały zakazuje sytuowania szyldów zmiennych, o ile nie stanowią
one cenników stacji paliw lub
informacji o stopniu wykorzystania miejsc parkingowych (§ 4 pkt. 2).

619 12.06.20 Uwagi zgło- Czy rzemieślnicy mogą mieć specjalne przywileje ze względu na ich
17
szone przez funkcję kulturową (np. zwolnienie z opłat)?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Wysokość opłaty reklamowej wykracza poza delegację ustawową Uchwały i
nieuwzględ- może być określona w oddzielnej uchwale rady gminy, zgodnie z art. 17a
niona
Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Należy jednak wskazać, że szyldy
umieszczone zgodnie z zasadami ustalonymi przez Uchwałę nie będą –
zgodnie z art. 17a ust.5, pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych – podlegać obowiązkowi opłaty.

620 12.06.20 Uwagi zgło- Pkt 4/4 – kto ustala datę powstania reklamy (przed 1989)?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
W wypadku zajęcia przez jednostkę, której zostanie powierzone wykonanie
nieuwzględ- zapisów Uchwały, negatywnego stanowiska w takiej sprawie, ciężar dowoniona
dowy leżeć będzie po stronie właściciela nośnika reklamowego.

621 12.06.20 Uwagi zgło- Skąd 1989 rok jako cezura czasowa?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
622 12.06.20 Uwagi zgło- Jak będą egzekwowane zapisy Uchwały? Kto to będzie robił?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
623 12.06.20 Uwagi zgło- Jak będzie wyglądała procedura uzyskiwania zgody na dany szyld?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
624 12.06.20 Uwagi zgło- Jeśli pojawi się nowe rozwiązanie technologiczne, to czy będzie
17
szone przez dopuszczone?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
625 12.06.20 Uwagi zgło- Kto definiuje ofertę kulturalną, czym się różni od komercyjnej oferty
17
szone przez placówki kulturalnej?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
626 12.06.20 Uwagi zgło- Jak rozróżnić szyld (informację o rodzaju działalności) od reklamy
17
szone przez (informacji o aktualnym asortymencie)?
uczestników
warsztatu
dotyczące-

Uwaga
To symboliczna cezura, wyznaczająca moment głębokiej zmiany funkcjonalnieuwzględ- nej, ekonomicznej i technologicznej reklamy zewnętrznej w Polsce. Powyżniona
sze czynniki, a także czas, jaki upłynął od tej daty, sprawiają, że nośniki
reklamowe powstałe przed r. 1989 posiadają już charakter unikatowy i historyczny, a jednocześnie, co do zasady, poprawnie wpisują się w swój kontekst
przestrzenny.
Uwaga
Wskazane zagadnienie ma charakter organizacyjny i nie leży w zakresie
nieuwzględ- kompetencji analizowanej Uchwały. Rozwiązania w tym zakresie zostaną
niona
ustalone przez Prezydenta m.st. Warszawy po przyjęciu przez Radę m.st.
Warszawy dokumentu w ostatecznej formie.
Uwaga
Uchwała nie zmienia dotychczasowych procedur, określonych w Prawie
nieuwzględ- budowlanym i Ustawie o drogach publicznych względnie umowie cywilnoniona
prawnej między właścicielem szyldu a właścicielem nieruchomości, na której
jest umieszczany.

Uwaga
Ewentualna rewolucja materiałowa w technologii produkcji obiektów objętych
nieuwzględ- zapisami Uchwały wymagać będzie odpowiedniej zmiany Uchwały, bowiem
niona
na etapie jej tworzenia nie jest możliwe przewidzenie kierunku takich zmian.

Uwaga
Projekt Uchwały nie posługuje się pojęciem komercyjnej i niekomercyjnej
nieuwzględ- oferty, lecz publicznej instytucji kultury i jej oferty odnoszącej wynikającej z
niona
działań statutowych, zgodnie z zapisami Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r.
Uwaga
Wskazane zagadnienie wykracza poza delegację ustawową Uchwały. Zanieuwzględ- gadnienie to można interpretować jedynie w oparciu o definicje reklamy oraz
niona
szyldu, zawarte w art. 2 pkt. 16a i 16d Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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go szyldów

627 12.06.20 Uwagi zgło- Gdzie w uchwale znajduje się definicja szyldu jako takiego?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
628 12.06.20 Uwagi zgło- Czy można zorganizować warsztat analizujący przykłady dobrych /
17
szone przez złych szyldów?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
629 12.06.20 Uwagi zgło- Czy żółta broszura będzie rozwijana jako pomoc dla użytkowników
17
szone przez (manual)?
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów
630 12.06.20 Uwagi zgło- Jakie będą opłaty za szyldy i zasady zwolnień z opłat?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego szyldów

Uwaga
Definicja szyldu znajduje się w art. 2 pkt. 16d ustawy z 27 marca 2003 r. o
nieuwzględ- planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zasadami techniniona
ki prawodawczej, w akcie prawnym niższego rzędu (np. uchwale rady gminy)
nie można zmieniać bądź powtarzać definicji sformułowanych w aktach
prawnych wyższego rzędu (np. ustawach).
Uwaga nie- Propozycja ta jest godna rozważenia, jednak z uwagi na złożoną procedurę
uwzględnio- przyjmowania Uchwały oraz ograniczone perspektywy czasowe, organizacja
warsztatów przed skierowaniem projektu Uchwały do Rady m.st. Warszawy
na
może okazać się niemożliwa.
Uwaga
Przewodnik po projekcie Uchwały krajobrazowej był pomyślany jako pojenieuwzględ- dyncza publikacja, trwają jednak prace nad przygotowaniem przewodnika dla
niona
przedsiębiorców, wyjaśniającym przepisy Uchwały i wskazującym dobre
praktyki wykraczające poza jej regulacje. Z oczywistych powodów publikacja
tego wydawnictwa może nastąpić jednak dopiero po przyjęciu Uchwały przez
Radę m.st. Warszawy.
Uwaga
Zagadnienia związane z opłatą reklamową wykraczają poza delegację ustanieuwzględ- wową Uchwały i mogą być regulowane w oddzielnej uchwale rady gminy,
niona
zgodnie z art. 17a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Należy jednak
wskazać, że szyldy umieszczone zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Uchwałę nie będą – zgodnie z art. 17a ust. 5 pkt. 2 ww. ustawy – podlegać
obowiązkowi opłaty.

631 21.06.20 Uwagi zgło- Jakie będą skutki prawne wdrożenia Uchwały? Czy są przewidziane
17
szone przez odszkodowania?
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej

Uwaga
Regulacje zawarte w projekcie Uchwały realizują dyspozycje delegacji ustanieuwzględ- wowych, które wskazują jako obowiązek rad gmin wyznaczenie istotnego
niona
zakresu czasowego na dostosowanie się podmiotów gospodarczych do
nowych przepisów, nie wskazując jednak obowiązku odszkodowawczego w
ramach procesu dostosowywania istniejących nośników reklamowych do
zasad ładu przestrzennego.

632 21.06.20 Uwagi zgło- Czy zapisy Uchwały dotyczące reklam zostały opracowane na
17
szone przez podstawie wcześniejszych badań, jeśli tak, to jakich?
uczestników
warsztatu Czy została wykonana analiza skutków wprowadzenia Uchwały
dotyczące- krajobrazowej w Warszawie?
go reklam w
przestrzeni
publicznej

Uwaga
Kształt projektu Uchwały jest wynikiem opartej na doświadczeniach szeregu
nieuwzględ- wcześniejszych aktów prawnych (Studium uwarunkowań i kierunków zagoniona
spodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zapisy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy 961/2007, szereg aktów regulacyjnych z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Czech) i dobrej znajomości aktualnych problemów przestrzennych na terenie m.st. Warszawy (popartej m.in. badawczą inwentaryzacją nośników reklamowych na terenie Starego Mokotowa) analizy takich
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potencjalnych rozwiązań każdego z aspektów regulowanych Uchwałą, które
zagwarantują wprowadzenie ładu przestrzennego w ramach ograniczonego
elementarium instrumentów delegowanych przez ustawę. Istotnym elementem prowadzonych analiz jest niniejszy proces konsultacji, który pozwoli
ponownie zwrócić uwagę na te z zapisów dokumentu, które posiadają
szczególne znaczenie dla użytkowników przestrzeni m.st. Warszawy.
Uwaga
Zapisy projektu Uchwały nie eliminują nośników reklamowych w postaci
nieuwzględ- wyświetlaczy, a jedynie ograniczają możliwość ich sytuowania do ustandaryniona
zowanych nośników reklamowych formatu małego. Należy podkreślić, że
ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych tego typu powinny podlegać starannej analizie. Istotna jest w szczególności znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego typu rozwiązań w krajobrazie miasta, potencjalnie
większy dyskomfort wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu instalacji
na zachowania kierowców, potwierdzony przez badanie Państwowego
szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och
transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of electronic billboards on driver
distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13, 2013).
Uwaga
Ustalenia obszarowe projektu Uchwały opierają się zasadniczo na przesąnieuwzględ- dzeniach dotyczących stref funkcjonalnych, poczynionych w Studium uwaniona
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
(Załącznik nr 2, Rysunek nr 14), wypracowanych na podstawie kompleksowych analiz urbanistyczno-funkcjonalnych.

633 21.06.20 Uwagi zgło- Dlaczego Uchwała eliminuje nowe technologie, czyli reklamę
17
szone przez cyfrową?
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej

634 21.06.20 Uwagi zgło- Według jakiego klucza dokonano strefowania?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej
635 21.06.20 Uwagi zgło- Z czego wynikają specjalne zasady dla instytucji kultury, budynków
17
szone przez miejskich?
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej
636 21.06.20 Uwagi zgło- Z czego wynika zapis dotyczący reklamy na ślepych ścianach?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej
637 21.06.20 Uwagi zgło- Czy dozwolona jest reklama citylight (CLP) na budynkach?
17
szone przez
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej

Uwaga
Projekt Uchwały nie przewiduje specjalnych zasad dla budynków miejskich,
nieuwzględ- lecz specjalne rozwiązania dotyczące szyldów publicznych instytucji kultury,
niona
a także ostrzejsze (zakaz) regulacje dotyczące możliwości sytuowania nośników reklamowych niebędących szyldami m.in. na terenach o funkcji
oświatowej i służących administracji publicznej.

Uwaga
Szczytowe elewacje o charakterze technicznym stanowią specyficzne elenieuwzględ- menty budynków. Są one widoczne z przestrzeni publicznych mimo, iż były
niona
projektowane jako przeznaczone do zabudowy i pozbawione są opracowania
architektonicznego. W związku z powyższym nie mają one wartości kompozycyjnych, co uzasadnia liberalniejsze dopuszczenia sytuowania na nich
nośników reklamowych.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy
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Projekt Uchwały co do zasady wyklucza umieszczanie tablic reklamowych na
elewacjach budynków z wyjątkiem nieopracowanych architektonicznie ścian
szczytowych o charakterze technicznym. Na takich elewacjach ścianach
projekt Uchwały dopuszcza jednak wyłącznie sytuowanie murali lub ustandaryzowanych nośników formatu średniego lub dużego, niemniej możliwość
dopuszczenia także nośników ustandaryzowanych nośników formatu małego
zostanie przeanalizowana w trakcie dalszych prac nad dokumentem.

638 21.06.20 Uwagi zgło- Jakie nośniki reklam do 2.5 m są dozwolone w/na instytucjach
17
szone przez kultury?
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej
639 21.06.20 Uwagi zgło- Czy Uchwała wyeliminuje przyklejanie ulotek na słupach
17
szone przez reklamowych?
uczestników
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej
670 21.06.20 Uwagi zgło- Czy
zakaz
sytuowania
reklam
na
nieruchomościach
17
szone przez niezabudowanych nie warto by zastąpić przepisem o wymogu
uczestników minimalnej odległości?
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej
671 21.06.20 Uwagi zgło- a) Czy jest mechanizm/procedura wspólnego ustalania, jakie
17
szone przez
nośniki będą dopuszczalne, spójne (pytanie odnośnie reklam
uczestników
w pasie drogowym)?
warsztatu
dotyczącego reklam w
przestrzeni
publicznej
Uwagi złożone przez spółki m.st. Warszawy

Uwaga
Wskazane zagadnienie regulują § 5 ust. 1 pkt. 1 f) i k), § 5 ust. 2 pkt. 1 b) i
nieuwzględ- c), § 7 ust. 1 pkt. 1 b), § 7 ust. 1 pkt. 5), § 12 ust. 2 pkt. 4) projektu Uchwały.
niona

Uwaga
Projekt Uchwały nie reguluje treści i sposobu wykorzystania powierzchni
nieuwzględ- reklamowej na dopuszczonych do sytuowania nośnikach reklamowych. Tym
niona
samym usuwanie ewentualnych nieuzgodnionych z operatorem nośnika
reklamowego komunikatów pozostawać będzie w gestii operatora.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Sytuowanie wolnostojących nośników reklamowych na terenach zabudowanych często bardzo negatywnie wpływa na ład przestrzenny. Zasadność
proponowanej zmiany zapisów projektu Uchwały zostanie przeanalizowana
w trakcie dalszych prac nad dokumentem.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga trafnie wskazuje na problem niejednoznaczności punktu odniesienia
przy konieczności ujednolicenia formy różnorodnych nośników reklamowych
wzdłuż jednego ciągu ulicznego. Zapisy projektu Uchwały zostaną odpowiednio zmienione w trakcie dalszych prac nad dokumentem.

672 14.07.20 GGKO –
Spółka uważa (…), iż wprowadzenie w projekcie Uchwały ograni17
Zarządzanie czenia odnośnie usytuowania zarówno szyldów, tablic reklamo15:56
Nierucho- wych, siatki winylowej na większych powierzchniach ścian budynmościami ków (bez okien), wiąże się z utratą przychodów dla Wspólnot
Sp. z o.o. Mieszkaniowych, które pozyskane środki finansowe z tytułu ich
wynajmu przeznaczają na realizację pilnych/niezbędnych prac
budowlano-remontowych, np. ocieplenie budynku i wykonanie
nowej elewacji, (…) Uzyskane z reklam pożytki wpływają na skrócony okres realizacji remontów i wysokości ustalonej zaliczki na
fundusz remontowy.
673 14.07.20 GGKO –
Spółka widzi zasadność wprowadzenia do projektu Uchwały zapisu
17
Zarządzanie dotyczącego możliwości usytuowania tablic i urządzeń reklamowych
15:56
Nierucho- w kondygnacji parteru budynków nie tylko dla podmiotów prowamościami dzących działalność gospodarczą w lokalach użytkowych lecz
Sp. z o.o. również dla innych firm zainteresowanych wynajmem powierzchni
wspólnej budynku, mamy na myśli tylko urządzenia o małym forma-

Uwaga
Projekt uchwały dopuszcza w wielu wypadkach sytuowanie nośników reklanieuwzględ- mowych na ślepych ścianach budynków (§ 10 pkt 1). Jednocześnie należy
niona
podkreślić, że znaczna większość budynków na terenie m.st. Warszawy
utrzymywana jest bez dochodów osiąganych poprzez ekspozycję na nich
nośników reklamowych. Tym samym należy uznać, że dochód taki nie warunkuje prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym i nie odgrywa w
skali ogólnomiejskiej roli społecznej, który uzasadniałaby odstąpienie od
realizacji ważnego interesu publicznego, jakim jest ustanowienie ładu przestrzennego.
Uwaga
Projekt Uchwały definiuje pojęcie strefy parteru i przyznaje jej kluczową
nieuwzględ- funkcję przy porządkowaniu sposobu sytuowania tablic reklamowych i urząniona
dzeń reklamowych będących szyldami. Nie dopuszcza tego jedynie w przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, które konkurując z sąsiednimi szyldami tworzą nadmiar przekazu komunikacyjnego i w
przeciwieństwie do nich stanowią interwencję w kształt elewacji nieprzewi-
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dzianą na etapie projektu architektonicznego budynku, zaburzającą jej kompozycję.

cie.
674 14.07.20 GGKO –
Spółka mając jednak na uwadze nasz niżej wymienione spostrze17
Zarządzanie żenia/fakty:
15:56
Nieruchoa) ujęte ww. projekcie szczegółowe informacje odnośnie
mościami
zasad i warunków umieszczania różnego rodzaju
Sp. z o.o.
szyldów, urządzeń reklamowych, itp.;
b) ilość obsługiwanych z naszej strony nieruchomości;
c) właściciele szyldów/urządzeń reklamowych zobowiązani
są do dostosowania się do nowych zasad, uzyskania
nowych wymaganych prawem dokumentów;
uważa, iż proponowane okresy dostosowawcze zapisów ustawy
krajobrazowej dla Warszawy do wymogów nowego ładu przestrzennego powinny być dłuższe: dla nośników reklamowych – 3
lata, dla szyldów 4 lata.
675 14.07.20 Miejskie
Podczas oznaczania wykorzystywanych przez MPT postojów taxi
17
Przedsięstosuje się tablice informacyjne zawierające m.in. logo firmy i nr
15:56
biorstwo
telefonu oraz komunikat, iż postój dotyczy pojazdów MPT. NiejedTaksówko- nokrotnie pod znakiem drogowym TAXI lub znakiem zakazu zawe Sp. z
trzymywania się i postoju umieszcza się informację, iż „dotyczy/nie
o.o.
dotyczy pojazdów MPT”. Przedmiotowe tablice w zależności od
miejsca i uzyskanych pozwoleń mieszczą się na słupach informacyjno-drogowych i latarniach. W związku z tym, prosimy o uwzględnienie możliwości umieszczenia powyższych szyldów informujących
o prowadzonej przez MPT działalności gospodarczej.
676 14.07.20 Miejskie
Odnosząc się do zapisów Rozdziału 5, prosimy o uwzględnienie
17
Przedsięmożliwości umieszczania reklamy na tylnej szybie pojazdu (chyba,
15:56
biorstwo
że tę powierzchnię możemy traktować jako element karoserii bądź
Taksówko- obudowę skrzyni ładunkowej). Jest to właściwie jedyna zewnętrzna
we Sp. z
powierzchnia reklamowa wykorzystywana przez MPT w celu uzyo.o.
skiwania dodatkowego przychodu, jak również do promocji prowadzonej przez siebie działalności. Czasami oklejane są również
szyby boczne, ale ten wariant jest rzadko wykorzystywany. Pozostałe oznaczenia karoserii dotyczą prowadzonej przez MPT działalności gospodarczej.
677 14.07.20 Miejskie
Prosimy o uwzględnienie możliwości montowania na taksówkach
17
Przedsiętransparentów dachowych, w tym wyświetlających komunikat typu
15:56
biorstwo
„wolny/zajęty”, które niejednokrotnie mogą być zmienne ze względu
Taksówko- na zastosowanie również języków obcych.
we Sp. z
o.o.
678 14.07.20 Miejskie
17
Przedsię15:56
biorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Długość okresu dostosowawczego dla urządzeń reklamowych i tablic reklamowych zostanie ponownie przeanalizowana w trakcie prac nad kolejną
wersją projektu Uchwały.

Uwaga skierowana do
dalszej analizy

Wskazany problem zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości
umieszczania ww. informacji w powiązaniu ze znakiem drogowym.

Uchwała
Projekt Uchwały nie reguluje sposobu sytuowania nośników reklamowych na
nieuwzględ- pojazdach wykorzystywanych do celów transportowych. Tym samym dotyniona
czyć może w praktyce jedynie takich pojazdów MPT, które zostaną porzucone bądź zaparkowane na bardzo długi okres w miejscu eksponowanym
publicznie.

Uchwała
Projekt Uchwały nie reguluje sposobu sytuowania nośników reklamowych na
nieuwzględ- pojazdach wykorzystywanych do celów transportowych. Tym samym dotyniona
czyć może w praktyce jedynie takich pojazdów MPT, które zostaną porzucone bądź zaparkowane na bardzo długi okres w miejscu eksponowanym
publicznie.

Usytuowanie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń należy projektować
niekolizyjnie względem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
energetycznej i telefoniczne.

Uwaga
Wspomniany obowiązek wynika z przepisów określających warunki
nieuwzględ- techniczne sytuowania obiektów budowlanych.
niona
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679 14.07.20 Miejskie
17
Przedsię15:56
biorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.

680 14.07.20 Miejskie
17
Przedsię15:56
biorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.
681 14.07.20 Miejskie
17
Przedsię15:56
biorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.
688 14.07.20 Miejskie
17
Przedsię15:56
biorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.
689 14.07.20 Miejskie
17
Przedsię15:56
biorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S. A.

690 14.07.20 Przedsię17
biorstwo
15:56
gospodarki
maszynami
budownictwa „Warszawa” Sp.
z o.o.
691 14.07.20 Szybka
17
Kolej
15:56
Miejska Sp
z o.o.

Należy zachować minimalne odległości między projektowanymi
obiektami małej architektury, tablicami reklamowymi i urządzeniami
reklamowymi oraz ogrodzeniami, a siecią wodociągową,
kanalizacyjną, energetyczną i teleinformatyczną, które zostały
określone w przepisach, normach oraz „Wytycznych do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy
przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
przepompowni kanalizacyjnych).
Należy uwzględnić w zapisach uchwały obiekty infrastruktury
technicznej wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uwaga
Wspomniany obowiązek wynika z przepisów określających warunki
nieuwzględ- techniczne sytuowania obiektów budowlanych.
niona

Należy uzupełnić definicję pojazdów dopuszczonych w odniesieniu
do pojazdów MPWiK w m.st. Warszawie SA

Uwaga
Projekt uchwały zabrania umieszczania reklamy na pojazdach definiowanych
nieuwzględ- przez stacjonarny sposób użytkowania (brak funkcji transportowych), a nie
niona
przez właściciela pojazdu. Wskazanie w tym kontekście konkretnego
podmiotu stanowiłoby naruszenie zasady równości podmiotów
gospodarczych wobec prawa.

Uwaga
Wspomniany obowiązek wynika z przepisów określających warunki technieuwzględ- niczne sytuowania obiektów budowlanych.
niona

Obecny zapis par 18 „Z obowiązku dostosowania do zakazów,
Uwaga
zasad i warunków określonych w uchwale, zwalnia się ogrodzenia
nieuwzględistniejące w dniu wejścia w życie”, proponujemy zmienić na niona
„Zapisów nie stosuje się do ogrodzeń istniejących oraz będących w
trakcie realizacji inwestycji (w tym zaprojektowanych) w dniu
wejścia jej w życie”.
Brak regulacji sytuowania tymczasowych nośników reklamowych na Uwaga skierowana do
obiektach MPWiK w m.st. Warszawie S.A przez Wykonawców
dalszej analizy
inwestycji.

Zaproponowany zapis jest nieprecyzyjny – brak jest możliwości wiarygodnej
weryfikacji daty „zaprojektowania” danej instalacji bądź daty rozpoczęcia
inwestycji niewymagającej zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Nie jest jasne, o jaki typ nośników reklamowych sytuowanych przez wykonawców inwestycji chodzi w uwadze i z czego wynikać ma konieczność ich
sytuowania. Należy jednak zaznaczyć, że projekt uchwały nie reguluje kwestii sytuowania tablic informacyjnych budowy jako wynikających z przepisów
odrębnych (§ 9 ust. 1, pkt. 5, lit c)), oraz dopuszcza sytuowanie nośników
reklamowych na ogrodzeniach placów budowy (§ 11, pkt 5). Niezależnie od
powyższego, wskazane zagadnienie zostanie ponownie przeanalizowane
podczas prac nad kolejną wersją projektu Uchwały.
Uwaga
Nie zaprezentowano przekonującego uzasadnienia dla proponowanej,
nieuwzględ- radykalnej zmiany. Brak jest przesłanek do dopuszczenia budowy ogrodzeń
niona
z prefabrykatów betonowych oraz blachy fałdowej jako materiałów w sposób
rażący degradujących jakość przestrzeni, w szczególności w
zaproponowanej w uwadze, bardzo dużej skali (3 m). Utrzymanie ładu i
porządku, a także uzyskanie funkcji izolacyjnych, jest jak najbardziej możliwe
także za pomocą innych rozwiązań materiałowych.

Proponujemy ustalić maksymalną wysokość ogrodzenia do 3 m bez
przezierności oraz ustalić jednak, jako właściwe materiały
konstrukcji ogrodzenia – prefabrykowane płyty betonowe oraz
blachę fałdową. Z naszego doświadczenia wynika, że przy tego
typu ogrodzeniu łatwiej zachować jest bezpieczeństwo oraz ład i
porządek na targowiskach. Ponadto znacząco ogranicza ono wpływ
negatywnych czynników funkcjonowania targowiska (np. hałas,
zaśmiecanie terenu) na okolicznych mieszkańców.
Dział II Rozdział 1 par 4 pkt 3: z czego wynika liczba 10 szyldów
umieszczonych na terenie nieruchomości przez jeden podmiot?
Wydaje się, że liczba ta powinna wynikać z wielkości tej nieruchomości. Na małym terenie mniej, niż 10 na wielkim więcej niż 10.

Uwaga
Limit 10 sztuk wyznaczony został przy wzięciu pod uwagę z jednej strony
nieuwzględ- konieczności minimalizacji liczby nośników reklamowych z pożytkiem dla
niona
ładu przestrzennego, z drugiej – specyficznego charakteru sytuowanych
szyldów niektórych typów działalności gospodarczej, np. stacji benzynowych,
stosujących jednocześnie w sposób niekolidujący z zasadami ładu przestrzennego wiele form i lokalizacji szyldów (wiata, budynek, pylon cenowy i
in.). Należy zaznaczyć, że w większości przypadków liczba 10 szyldów dla
jednego podmiotu znacznie przekracza faktyczne potrzeby komunikacyjne,
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zaś wielkość nieruchomości nie jest istotnym czynnikiem na te potrzeby
wpływającym.
692 14.07.20 Szybka
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Kolej
15:56
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Dział II Rozdział 3 par 6.1 pkt. 3c: z czego wynika ograniczenie
szyldów muralowych lub tablicowych na tymczasowym ogrodzeniu
placu budowy? Wydaje się, że do tymczasowych obiektów zbędne
jest ograniczenie, ponieważ po zakończeniu budowy zostaną usunięte, a w trakcie jej trwania mogą stanowić dodatkowe źródło
dochodów.
Dział V par 17 pkt. 10: wydaje się, że występuje sprzeczność bądź
niekonsekwencja z w/w punktem par 6.1 pkt. 3c.

Uwaga
Wskazane ograniczenia wynikają z konieczności ochrony ładu przestrzennenieuwzględ- go. Ogrodzenia budowy posiadają nieraz bardzo dużą powierzchnię i mogą
niona
być usytuowane przez wiele lat w eksponowanych punktach miasta.

Uwaga
Wspomniane przepisy dotyczą odmiennych zagadnień. § 17 ust. 10 reguluje
nieuwzględ- możliwości sytuowania ogrodzeń tymczasowych, zaś § 6 ust. 1 pkt 3 c –
niona
możliwości sytuowania nośników reklamowych na ogrodzeniach
tymczasowych.

694 14.07.20 Tramwaje Prosimy o uwzględnienie ogrodzeń ocynkowanych w treści projektu Uwaga skierowana do
17
warszawski uchwały, które są powszechnie stosowane w całej Warszawie, nie dalszej analizy
15:56
e Sp. z o.o. tylko przy infrastrukturze tramwajowej, ale również przy drogach
przeznaczonych do ruchu samochodów oraz o określenie, w której
strefie miasta można je montować. W projekcie uchwały został
określony jedynie obszar stosowania ogrodzeń o wysokim
standardzie jakościowym.

695 14.07.20 Tramwaje
17
warszaw15:56
skie Sp. z
o.o.

Nasza prośba jest związana z brakiem wyszczególnienia w par 15
pkt 1 lit. B stali ocynkowanej, z której wykonywane są ogrodzenia
infrastruktury tramwajowej. Par 15 pkt 1 lit. B wprowadza nakaz
stosowania dla elementów wyposażenia powtarzalnego,
zdefiniowanego w par 3 pkt 5 (ławki kosze na śmieci, donice na
zieleń, słupki blokujące, ogrodzenia segmentowe), dla widocznych
części metalowych stal nierdzewną, malowaną lub kortenowską,
aluminum anodowane lub malowane, żeliwo wypalane. Materiały te
nakazuje się do stosowania w obszarze centralnym i śródmiejskim
oraz w pozostałych obszarach w granicach administracyjnych
miasta.
Należy podać przykłady, w treści projektu uchwały, ogrodzeń
spełniających wysoki standard jakościowy.

Wspomniane obiekty należy uznać za elementy wyposażenia powtarzalnego,
ujęte w Dziale IV projektu uchwały jako obiekty małej architektury, a nie jako
ogrodzenia, ujęte w Dziale V.
Zgodnie z projektem, dla elementów wyposażenia powtarzalnego nie dopuszcza się stali ocynkowanej z uwagi na niską wartość estetyczną takiego
materiału. Wskazane przesądzenie zostanie jednak ponownie przeanalizowane w trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały.

Uwaga
nieuwzględni Wygrodzenia segmentowe służące bezpieczeństwu ruchu należy uznać za
ona
elementy wyposażenia powtarzalnego, ujęte w Dziale IV projektu uchwały
jako obiekty małej architektury, a nie jako ogrodzenia, ujęte w Dziale V.
Wymagania w tym zakresie wskazane w projekcie uchwały, zostały wymienione w odpowiedzi do uwagi nr 45. Oznacza to, że projekt PKM w aktualnym kształcie odpowiada tym wymaganiom.

Nasza uwaga jest związana z brakiem przykładów dla ogólnego
sformułowania zastosowanego w projekcie uchwały. Par 17 ust 4
nakazuje stosowanie od strony ulic i placów ogrodzeń o wysokim
standardzie jakościowym, zdefiniowanym w Par 3 pkt 39 (o
długotrwałej odporności na proces starzenia i konstrukcji odpornej
na uszkodzenia lub zniszczenie … ), w obszarze centralnym,
śródmiejskim i przedmieść od strony ulic wymienionych w par 17
ust. 4 pkt 2.
Jako jednostka odpowiedzialna również za utrzymanie infrastruktury
musimy wiedzieć jaki rodzaj ogrodzenia będzie spełniał zapisy
uchwały, ponieważ w ramach bieżącego utrzymania ogrodzenia są
wymieniane bez uzgodnienia ich wyglądu z jednostkami miasta, np.
po kolizji drogowej. Obecnie stosujemy trzy typy ogrodzeń, tj.
ażurowe ocynkowane oraz zgodne z projektem PKM: aluminiowe
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ażurowe oraz aluminiowe z wypełnieniem szklanym. Prosimy o
potwierdzenie, że ogrodzenie zgodne z wzorem projektu Przystanek
Komunikacji Miejskiej (PKM) spełnia wymagania wysokiego
standardu jakościowego.
Prosimy o wprowadzenie zmiany we wzorze ogrodzenia PKM z
wypełnieniem szklanym, polegającej na zmniejszeniu prześwitu
między dolną krawędzią ramy, a nawierzchnią peronu oraz dopuszczenie do stosowania innych materiałów wypełniających poza
szkłem hartowanym lub klejonym.

Uwaga
Projekt dokumentu nie zawiera konkretnych przesądzeń projektowych, jako
nieuwzględ- zbyt szczegółowych i potencjalnie zmiennych, by podlegać regulacji na
niona
poziomie powszechnie obowiązującej uchwały rady gminy.
Projekt uchwały nie przewiduje stosowania w przestrzeni publicznej
poliwęglanu jako materiału nieszlachetnego, o niskiej jakości estetycznej.

Nasza uwaga jest związana z funkcjonalnością wygrodzenia o
wzorze z PKM. Wygrodzenie to po zamontowaniu na peronie od
strony jezdni posiada 20 cm prześwitu między dolną krawędzią
ramy, a nawierzchnią peronu, co powoduje możliwość ochlapania
podróżnych znajdujących się na peronie w 20 cm przestrzeni.
Ponadto wypełnienie szklane jest często niszczone przez stłuczenie
i wymaga częstego mycia. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby
modyfikowanie projektu PKM poprzez zastosowanie wypełnienia z
poliwęglanu np. o kolorze szarym zamiast szkła. Niestety możliwość
ta została wyeliminowana przez zapis w par 17 ust. 5 pkt. 3, tj. „na
całym obszarze m.st. Warszawy zakazuje się w widocznych
częściach ogrodzeń od strony ulic, placów oraz przestrzeni
dostępnej publicznie stosowania poliwęglanu”.
697 14.07.20 Warexpo Sp I W dziale III projektu uchwały pt „Tablice reklamowe i urządzenia
Uwaga skierowana do
17
z o.o.
reklamowe niebędące szyldami”, Rozdział 4 (Tablice reklamowe i
dalszej analizy
11:08
urządzenia reklamowe niebędące szyldami – wolnostojące), paragraf 12, ust. 3, pkt 1 litera:

Wskazane w projekcie Uchwały minimalne odległości między wolnostojącymi
nośnikami reklamowymi zostaną ponownie przeanalizowane w trakcie prac
nad kolejną wersją dokumentu.

Zabrania się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami w sposób niespełniający poniżej wymienionych zasad, z zastrzeżeniem zapisów par 9:
1 wokół wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
wyznacza się następujące strefy zakazu funkcjonowania innych
wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
a) od ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu małego
oraz słupa ogłoszeniowo-reklamowego – o promieniu 50 m (30 m)
po tej samej stronie jezdni lub 30 m (15 m) po przeciwnej stronie
jezdni”
Proponujemy zmniejszenie zaproponowanych odległości z 50 metrów do 30 metrów i z 30 metrów do 15 metrów. Zmianę tą motywujemy względami technologicznymi, bowiem nowe nośniki reklamy
wymagają zlokalizowania i podłączenia do pobliskiego źródła energii. Pozostawienie tak dużych odległości znacznie ograniczy możliwość skorzystania z istniejących przyłączy lub innych źródeł energii.
698 14.07.20 Warexpo Sp II W dziale III projektu pt „Tablice reklamowe i urządzenia reklamo- Uwaga skierowana do
17
z o.o.
we niebędące szyldami”, Rozdział 4 (Tablice reklamowe i urządze- dalszej analizy
11:08
nia reklamowe niebędące szyldami – wolnostojące), paragraf 12,
ust. 3 pkt 2 litera a-e:
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Wskazane w projekcie Uchwały minimalne odległości między wolnostojącymi
nośnikami reklamowymi a innymi elementami przestrzeni zostaną ponownie
przeanalizowane w trakcie prac nad kolejną wersją dokumentu.

„par 12 ust 3 Zabrania się sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami w sposób
niespełniający poniżej wymienionych zasad, z zastrzeżeniem zapisów par 9:
a) od krawędzi jezdni:
1. dla słupa ogłoszeniowo-reklamowego: 3 m (1,5 m)
2. dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
średniego: 10 m,
3. dla pozostałych typów: 5 m
b) od znaków drogowych:
a) dla słupa ogłoszeniowo reklamowego: 2m,
b) dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego: 10m,
c) dla pozostałych typów: 3m,
c) od budynków:
a) dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
średniego: 10 m,
b) dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego: 20 m,
c) dla pozostałych typów: 2m (1,5 m),
d) od obszaru skrzyżowania jednopoziomowego, ograniczonego
liniami zatrzymania się:
a) dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
średniego: 10 m,
b) dla ustandaryzowanego nośnika reklamowego formatu
dużego 30 m,
e) od wiat przystankowych: 10 m (5m),
Proponujemy zmniejszenie zaproponowanych odległości odpowiednio z 3 m na 1,5 m i z 2 m na 1,5 m i z 10 m na 5 m. Zmianę tę
motywujemy faktem, że przy występujących w Warszawie szerokich
ciągach jezdni i wąskich chodnikach założona w projekcie uchwały
kumulacja warunku odległości od krawędzi jezdni w koniunkcji z
wartością odległości od np. budynku lub innych restrykcji (np. dotyczących np. wiat przystankowych), spowoduje brak możliwości
posadowienia w takiej przestrzeni nośnika reklamowego na wielu
ulicach o wysokich potokach samochodowych i pieszych.
699 14.07.20 Warexpo Sp Zwracamy uwagę, że sformułowania zastosowane w projekcie
Uwaga skierowana do
17
z o.o.
uchwały dotyczące wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń dalszej analizy
11:08
reklamowych jednego typu, które muszą posiadać identyczną formę, w tym identyczną powierzchnię ekspozycyjną (par 12 ust. 3 pkt
3 projektu uchwały), mogą prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, ponieważ nietrudno wyobrazić sobie taki stan faktyczny, w
którym na jednej ulicy będzie kilku operatorów nośników, a nośniki
każdego operatora mogą się różnić w zakresie powierzchni ekspozycyjnej lub fory, jeżeli nie zostanie to w odpowiedni sposób, odgórnie określone. Zatem w naszej ocenie wskazanym byłoby określenie podmiotu, który określałby punkt odniesienia.
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Potrzeba rozbudowy projektu Uchwały o zapisy regulujące kolejność dostosowania w niejednoznacznych proceduralnie przypadkach (tj. w sytuacji, gdy
kryterium dostosowania są wzajemne relacje między poszczególnymi nośnikami reklamowymi) poddana zostanie analizie w trakcie dalszych prac nad
projektem Uchwały.

700 20.07.20 Metro War- Par 9.1 pkt 2
Uwaga skierowana do
17
szawskie
Propozycja:
dalszej analizy
Sp. z o.o. Poza ścianami przejść podziemnych obiektów Metra
Warszawskiego, stosowanie wyświetlaczy dopuszczone jest tylko w
przypadku ustandaryzowanych nośników reklamowych.
UZASADNIENIE:
Niezrozumiałe ograniczenie tylko do formatu małego. Zgodnie z
obecną praktyką istnieją nośnik ML (format średni), które są na
terenie metra (przy wejściu na teren metra). Istnieje ryzyko, iż
uchwała krajobrazowa obejmie również te nośniki.

701 20.07.20 Metro War- Par 11 pkt 7
Uwaga skierowana do
17
szawskie
Propozycja:
dalszej analizy
Sp. z o.o. 7) na wejściu do podziemnych obiektów Metra Warszawskiego – w
postaci ustandaryzowanych nośników formatu małego.
UZASADNIENIE:
Zachowanie tych odległości będzie równoznaczne z wyłączeniem
części nośników, tj. na stacjach w których odległości między
poszczególnymi wejściami jest mniejsza niż 30 m. Kryterium 30 m
jest niezrozumiałe i nieuzasadnione.
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Przesądzenia dotyczące maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej wyświetlaczy poza obiektami podziemnymi zostaną ponownie przeanalizowane w
trakcie dalszych prac nad projektem Uchwały. Należy jednak podkreślić, że
ewentualne dopuszczenia nośników reklamowych o charakterze wyświetlacza cyfrowego powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością. Istotna
jest m.in. znacznie silniejsza wizualnie ingerencja tego typu rozwiązań w
krajobraz miasta, potencjalnie większy dyskomfort wywoływany u obserwatora i wpływ tego typu instalacji na zachowania kierowców, potwierdzony przez
badanie Państwowego szwedzkiego Instytutu Badań nad Drogami i Transportem (Statens väg- och transportforskningsinstitut) z 2010 r. (Effects of
electronic billboards on driver distraction, Traffic Injury Prevention, Vol. 13,
2013).
Sytuowanie nośników reklamowych na obiektach wejścia do metra nie może
powodować nadmiaru elementów tego typu w przestrzeni. Zapis zostanie
jednak ponownie przeanalizowany w trakcie prac nad kolejną wersją projektu
Uchwały.

