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Co reguluje uchwała krajobrazowa?





Art. 2 pkt 16a upzp:
„należy przez to rozumieć 
upowszechnianie w 
jakiejkolwiek wizualnej 
formie informacji 
promującej osoby, 
przedsiębiorstwa, towary, 
usługi, przedsięwzięcia 
lub ruchy społeczne”

A zatem jest to „treść”, 
którą się umieszcza w 
ramach jakiegoś szyldu 
lub nośnika reklamy.

REKLAMA



Szyld to z kolei taka 
tablica reklamowa lub 
urządzenie reklamowe, 
które są umieszczone 
dokładnie tam (na tej 
samej nieruchomości) co 
reklamowana rzecz, 
produkt, czy osoba.
Czyli wszystko to, co 
zostało wymienione w 
poprzedniej definicji 
reklamy.

SZYLD



Wszystkie reklamy, które 
nie są szyldem.
A zatem tablice i 
urządzenia reklamowe, 
które reklamują coś, co 
znajduje się na innej 
nieruchomości niż one 
same.

NOŚNIKI 
REKLAMY



1. #uchwałakrajobrazowa dotyczy obszaru całej gminy miejsko-wiejskiej 
w jej granicach administracyjnych – terenów zarówno publicznych jak i 
prywatnych;

2. #uchwałakrajobrazowa może zawierać różne postanowienia dla 
różnych obszarów, może też mieć jednolite zasady w całej gminie;

3. #uchwałakrajobrazowa nałoży obowiązek dostosowania nowych 
reklam do swoich reguł w okresie minimum rok – niezależnie od wydanych 
pozwoleń a budowę, czy bez względu na zapisy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

ZAKRES MOŻLIWYCH REGULACJI



ZAKRES MOŻLIWYCH REGULACJI
1. dla nośników reklamy

Zasady i warunki sytuowania, gabaryty, standardy jakościowe.
Obowiązkowy termin dostosowania minimum rok.

2. dla szyldów
Zasady i warunki sytuowania, gabaryty, liczba szyldów dla każdej 
działalności.
Obowiązkowy termin dostosowania minimum rok.

3. dla ogrodzeń
Zasady i warunki sytuowania, gabaryty, standardy jakościowe.
Możliwość rezygnacji z obowiązku dostosowania.

4. dla obiektów małej architektury
Zasady i warunki sytuowania, gabaryty, standardy jakościowe.
Możliwość rezygnacji z obowiązku dostosowania.



Warto widzieć dobrą przestrzeń.



zabytki



Żywą 
przestrzeń 
publiczną



Żywą 
przestrzeń 
publiczną



Nową 
architekturę



małą 
architekturę



Zadbane 
osiedla



Z jakimi problemami boryka się 
Jastrzębie-Zdrój?



Baner rozpięty na ramie, 
przymocowanej do 
krawężników z pewnością 
nie świadczy o 
jakiejkolwiek jakości.

Niski 
standard 
jakościowy



Jedną z podstawowych 
zasad kształtowania 
przestrzeni publicznych 
jest to, żeby jej oprawa 
(witryny) pozwalały na 
dialog między wnętrzami 
budynków a ulicą.
Nie należy od tego się 
odcinać. 

Naklejki 
zasłaniające 
całe witryny



Wizytówka naszego 
miasta – Zdrój – jest 
obszarem, który powinien 
być szczególnie zadbany i 
estetyczny. Dzięki temu 
ogólna ocena całego 
miasta będzie również 
lepsza.

Przypadkowe
formy 
szyldów w 
Zdroju



Litery przestrzenne, 
zaprojektowane w 
zgodzie z elewacjami 
pawilonów handlowych są 
elementem budującym 
tożsamość miejsca.
Działania dla różnych 
budynków powinny być do 
nich adekwatne – nie 
należy przesłaniać 
konkurencyjnymi szyldami 
nowych działalności…

Niewykorzystany 
potencjał szyldów 
z poprzedniej 
epoki



…jak ma to miejsce na 
tym zdjęciu.



Wiele nośników reklamy, 
umieszczone obok siebie, 
posiadających różne 
formaty i sytuowane na 
różnych wysokościach 
wywołują największe 
poczucie chaosu i psują 
przestrzeń.

Przegęszczenie,
niejednolitość 
form



Wiele nośników reklamy, 
umieszczone obok siebie, 
w rzędzie wywołuje 
mniejsze wrażenie 
przytłoczenia.
Czy jednak jest to idealne 
rozwiązanie?

Nie wszystko 
jest 
jednoznaczne



Warto zadać sobie 
pytanie, czy aż tyle reklam 
w jednym miejscu 
pozwala w ogóle na to, 
żeby coś na nich 
przeczytać?
I czy taki stan techniczny 
jest właściwy w centrum 
miasta?

Nie wszystko 
jest 
jednoznaczne



Sam fakt istnienia 
szyldów, czy nośników 
reklamy nie jest czymś 
złym – chodzi o to, żeby 
były dobrze umieszczone 
w przestrzeni.

NIEKTÓRE 
SZYLDY 
SĄ UDANE



Sam fakt istnienia 
szyldów, czy nośników 
reklamy nie jest czymś 
złym – chodzi o to, żeby 
były dobrze umieszczone 
w przestrzeni.

NIEKTÓRE 
SZYLDY 
SĄ UDANE



Jak rozwiązać te problemy?



1. Równe 
zasady dla 
różnych 
działalności –
niezależnie od 
miejsca;



2. 
Dostosowanie 
szyldów i 
reklam do 
wyglądu 
budynków;



3.
Zasady 
dostosowane 
do rodzaju 
budynku;



4.
Ograniczenie 
przegęszczenie 
reklamami na 
jednej 
nieruchomości;



5.
Ograniczenie 
liczby szyldów 
jednego 
podmiotu na 
danej 
nieruchomości;



6.
Nakierunko-
wanie na 
grupowanie 
szyldów;



7.
Czytelność 
szyldów 
ważniejsza niż 
ilość treści, 
jaką przekażą 
– szyld to nie 
strona www, 
albo ulotka 
informacyjna;



8.
Ujednolicenie 
dopuszczalnych 
nośników 
reklamowych;



9.
Czytelność 
dokumentu, 
zwięzłe 
zdania;



10.
Ładniejsze 
szyldy w 
Zdroju i na 
zabytkach;



11.
Szanujemy 
architekturę 
PRL – to ma 
swój klimat;



12.
Przestrzeń 
publiczna to 
przestrzeń 
dostępna – nie 
grodzimy 
osiedli;



13.
Mała 
architektura –
jest dobrze, 
kontynuujmy!



14.
Tablice, które 
nie są 
szyldami 
muszą mieć 
wysoki 
standard 
jakościowy;



15.
Budynki 
publiczne 
powinny 
świecić 
przykładem, 
również w 
zakresie 
estetyki 
szyldów;



16. 
Ogrodzenia 
powinny być 
wolne od 
zbędnych 
reklam.



Jak może wyglądać Jastrzębie-Zdrój z 
dobrymi reklamami?



Teraz



Kiedyś?



Teraz



Kiedyś?



Kiedyś?



Teraz



Kiedyś?



Teraz



Kiedyś?



Zachęcamy do wypełnienia formularza konsultacji –
do  21 października 2022 r.
- dostępny na www.jastrzębie.pl zakładka „uchwała krajobrazowa”

Autor opracowania:
Bartosz Poniatowski „Projekt: Miasto”

Więcej informacji:


