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1.1. inwentaryzacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowcy na 

obszarze Miasta Wisła 

 

1.1.1. rodzaje występujących na terenie Wisły rodzajów tablic i urządzeń 

reklamowych 

Typologia reklam może być konstruowana w oparciu o wiele kryteriów. Począwszy 

od parametrów fizycznych aż po funkcję. Zamieszczona poniżej typologia odnosi się 

jednak przede wszystkim do praktyki codziennej – przedstawiane są stosowane rodzaje 

tablic i urządzeń reklamowych według nazewnictwa potocznego. Warto natomiast 

zauważyć, że niektóre pojęcia różnią się w zależności od regionu (jest to istotne dla reklam 

korporacyjnych – często agencja umieszczająca reklamy jest z innego regionu, niż ten, 

w którym je sytuuje) – przykładem może być stosowane często zamiennie pojęcia pylonu 

i totemu. 

Układ części typologicznej jest stworzony w schemacie: 

Nazwa (warianty lub nazwa zamienna w nawiasie) – definicja; dodatkowy opis; 

zdjęcie. 

Pojęcia stosowane w rozdziale:  

szyld – zgodnie z definicją ustawową, 

nośnik/ nośnik reklamy/ reklama/ nie-szyld – tablica reklamowa lub urządzenie 

reklamowe - zgodnie z definicjami ustawowymi nie będące szyldem, 
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1) baner – (baner reklamowy, banner, winyl) należy przez to rozumieć tablicę 
reklamową wykonaną z tkaniny, miękkiego tworzywa sztucznego lub papierowej 
folii impregnowanej, o strukturze spoistej lub w formie siatki, sytuowaną 
najczęściej na istniejących elementach zagospodarowania.  

Baner, ze względu na swoją popularność, wynikającą z ceny, prostej technologii 

produkcji i montażu oraz rozpowszechnieniem i dostępnością komputerowych 

programów obróbki graficznej, najbardziej rozpowszechniony i najbardziej bezpośrednio 

odpowiedzialny za chaos reklamowy nośnik reklamy w Polsce. Wisła nie jest tu chlubnym 

wyjątkiem. Podatność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne sprawia, że ten rodzaj 

nośnika reklamy posiada niezwykle niskie walory estetyczne. Ponadto łatwość montażu 

sprzyja jego przypadkowemu sytuowaniu. 

W Wiśle powszechnie sytuuje się reklamy w formie banera rozciągniętego na ramie 

– tańsza alternatywa dla billboardu. Jedyną szansą dla estetycznego stosowania banneru 

jest bardzo uważny sposób montażu – dobre naciągnięcie na ramie– oraz sposób 

sytuowania – wspomniana rama mocowana do budynku lub wolnostojąca, właściwie 

skomponowana z otoczeniem lub dostosowana do elewacji, na której się znajduje. To 

jednak ma miejsce dużo rzadziej. 

Wielokrotnie baner jest nakładany na starsze tablice o nieaktualnej treści. 
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2) billboard – należy przez to rozumieć tablicę reklamową o powierzchni powyżej 
5,8 m2, umożliwiającą umieszczanie treści reklamy przeznaczonej do czasowej 
ekspozycji, najczęściej w formie plakatu, w układzie poziomym; 

Billboardy w odróżnieniu od niestandardowych tablic reklamowych, charakteryzują 

się powtarzalnością form i ujednoliconymi powierzchniami ekspozycyjnymi. Stosowane 

są powierzchnie od 6 mkw (metroboard) aż po tzw. Megaboardy (powyżej 48 mkw).  

W Wiśle można zaobserwować wiele rodzajów billboardów, w tym tzw. 

„systemowe” (stosowane przez większe firmy w różnych regionach). Dominujące 

w krajobrazie są jednak billboardy wolnostojące o niestandardowych formatach, rzadko 

przekraczające 12 m2. 

Poniższy przykład ukazuje standardowy billboard 12 m2 z nadstawką kierunkową 

(reklama z lewej) oraz baner rozciągnięty na ramie tego samego formatu. 

 

Kolejna fotografia przedstawia zestawienie różnych konstrukcji, które mieszczą 

w rejonie nieścisłości powyższych definicji. 
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3) flaga reklamowa – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe lub tablicę 
reklamową, wykonane z miękkiego materiału, sytuowane na maszcie lub innej 
konstrukcji, która nie obejmuje całego obwodu materiału; 

Flaga charakteryzuje się zmiennością kształtu. Wiatr, poruszający tkaniną, sprawia, 

że poruszający się element zwraca uwagę. Ponieważ flagi bardzo często sytuuje się 

w rzędzie, blisko siebie, a stanowiąc powtarzalną formę często są właściwą formą 

w przestrzeni. Traktowane są jako tańsza forma pylonu reklamowego. Istnieją różne 

możliwość mocowania materiału do masztu, pozwalające na bardziej stabilną ekspozycję 

materiału. Flagi elewacyjne stosowane są np. w instytucjach kultury ze względu na 

łatwość szybkiej wymiany treści – służą do prezentacji repertuaru, czy wystaw. 

Flagi są często stosowane przez duże firmy, mają za zadanie przykuwać uwagę, nie 

stanowią jednak de facto szyldu, który pełni funkcję informacyjną odpowiednio. 
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4) gablota – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci szafki 
z przezroczystym frontem, służące do zamieszczania reklamy; 

Na poniższym przykładzie prezentowana jest gablota elewacyjna, w najbardziej 

tradycyjnej, drewniano-szklanym wydaniu. Jej forma, przy zachowaniu odpowiedniego 

gabarytu i sytuowania jest często doskonałym elementem wzbogacającym elewację. 

Jej współczesna formą jest tzw. City Light Poster, czyli gablota służąca 

zamieszczaniu plakatów „Eurosize”, w tym przewijanych plakatów oraz elektronicznych 

plakatów, o standardowym wymiarze powierzchni ekspozycyjnej 1,2 x 1,8 m, spotykana 

często w formie zintegrowanej z wiatami przystankowymi, lub jako element 

wolnostojący, konkurencyjny dla słupa reklamowo-ogłoszeniowego. 

Forma ma charakter bardzo miejski i jest generalnie najbardziej pożądanym 

nośnikiem reklamy – a tradycyjnie również szyldu. 
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5) kaseton – (reklamowy) należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci 
zamkniętej skrzynki z licem wykonanym z trwałego i sztywnego materiału, 
z widniejącą na nim, na stałe naniesioną reklamą, najczęściej posiadające 
wewnętrzne źródło światła; 

Kaseton jest nowoczesną formą szyldu oryginalnie występującego w formie 

malowanych tablic drewnianych. Współczesna technologia umożliwia jednak zarówno 

stosowanie dowolnej gamy barwnej, typograficznej (czcionki), symboli, zróżnicowanie 

gabarytowe oraz podświetlenie, co sprawia, że kaseton nie wpisuje się tak dobrze 

w architekturę tradycyjną, jak tablice drewniane. Jest szyldem najmniej pożądanym 

w sąsiedztwie detali architektonicznych, natomiast często dobrze prezentuje się na 

budynkach współczesnych i niektórych modernistycznych. Trywialność tej formy – 

podświetlonego prostopadłościanu z nadrukiem, niekiedy ekstrudowanym czy też 

wychodzącym poza obrys „pudełka”, ze względu na brak wyrafinowania nie sprawdza 

się dobrze w każdej przestrzeni. 
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6) litery/logo przestrzenne – (logotyp przestrzenny) należy przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w postaci przestrzennej formy napisu lub grafiki; 

Forma reklamowa, najczęściej szyldu, świetnie sprawdzająca się w niemal każdych 

warunkach. Tylko zły projekt jest w stanie pogorszyć efekt zastosowania tego rodzaju 

nośnika. Idealnie pasuje do architektury zabytkowej ze względu na swoją elegancję. 

Zastosowanie odpowiedniego kroju czcionki sprawi, że będzie doskonale się sprawdzał 

dla architektury współczesnej. Bywa stosowana również jako forma napisu 

przestrzennego wolnostojącego – inspiracją jest z pewnością słynny napis 

„HOLLYWOOD”. 

Zagrożeniem dla jej właściwego stosowania jest jednak proporcja – zarówno zbyt 

mały jak i za duży napis może, ze względu na zaburzenie relacji przestrzennej – wyglądać 

źle. Ponadto litery i logo przestrzenne nie powinno tworzyć kompozycji o więcej niż 

jednym wierszu. 

W Wiśle można odnaleźć zarówno przykłady współczesnego liternictwa, 

oryginalnego i modnego aktualnie liternictwa okresu PRL, jak również wersje 

stylizowane, inspirowane rzemiosłem drewnianym. 
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7) naklejki – różne formy naklejek/wyklejek/ malowania witryn (szkleń) oraz innych 

urządzeń, w tym przyklejane kartki, plakaty, ulotki, farba nanoszona bezpośrednio 
na szybę. 

Naklejki są równie popularnym sposobem reklamowania się co bannery 

(z podobnych względów). Pełnią również dodatkową rolę zasłaniania wnętrza lokalu, co 

dla niektórych działalności ma znaczenie – możliwe jest ustawienie półek czy tyłów 

lodówek pod oknem wystawowym. Jednak z punktu widzenia przestrzeni publicznej jest 

to działanie „zabójcze” – odcięcie wnętrza lokalu usługowego uniemożliwia dialog między 

przestrzenią publiczną i prywatną, czyli podstawowe zadanie parteru komercyjnego. 

Niekiedy naklejki zasłaniające witrynę nie pełnią takiego zadania – mają po prostu 

informować o ofercie bez konieczności zmiany aranżacji witryny. Szkoda dla przestrzeni 

jest taka sama. Naklejki nie są złe same w sobie. Jeżeli przesłaniają nie więcej niż około 1/3 

witryny nie stanowią bariery, a dają możliwość łatwej zmiany informacji, czy też 

częściowego zacienienia wnętrza (gdy mamy do czynienia z za dużym oknem z 
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ekspozycją południową). Mogą wręcz stanowić małe dzieło sztuki – modne ostatnio litery 

malowane farbą na szybie o ciekawej typografii. 
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8) pylon/ totem – należy przez to rozumieć wolnostojącą tablicę reklamową lub 
urządzenie reklamowe, mocowaną w gruncie, w układzie pionowym – 
o powierzchni ekspozycyjnej wpisanej w prostokąt, lub w formie komponentu 
reklamowego na wysokim słupie. Wyróżnia się pylon indywidualny – na którym 
widnieje jedna treść reklamowa, oraz zbiorczy – wiele treści różnych podmiotów. 

Pylon i totem stanowią najczęściej szyld w sytuacji, w której działalność znajduje się 

w pewnym odsunięciu od przestrzeni publicznej, przy której jest sytuowana lub 

nieruchomość skupia wiele działalności lub podmiot pragnie być widoczny z dużej 

odległości. Zasadniczo ze względu na swoją cenę, oraz konieczność różnych uzgodnień 

(chociażby zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, czy wręcz pozwolenia 

na budowę, czasem zgodę innych służb) najczęściej są to formy estetyczne, pożądane 

w mieście.   

Dla ich regulacji kluczowym zagadnieniem jest ustalenie gabarytów, które będą 

odpowiednie dla przestrzeni, w których występują – jednak na ich poprawność ma wpływ 

szereg czynników lokalnych, więc zadanie to jest niezwykle trudne. 
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9) semafor/ wysięgnik – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie 
reklamowe umieszczone prostopadle do elewacji budynku. 

Jest to najpopularniejsza forma szyldu dla małych działalności, choć decydują się na 

nie również większe firmy. Dobra widoczność powierzchni ekspozycyjnej – prostopadłej 

w stosunku do osi ulicy – jest dużym atutem dla klientów zbieranych z ruchu pieszego. 

Równocześnie prostopadłość względem elewacji zapewnia jej prawidłowy odbiór. 

Niestety w Wiśle trudno jest odnaleźć estetyczne przykłady zastosowania tej, generalnie 

pożądanej w przestrzeni, formy przestrzennej. 
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10) Siatka reklamowa - reklama wykonana na tkaninie lub miękkim tworzywie 
sztucznym, najczęściej o wielooczkowej strukturze siatki. 

Nazwa ta wynika z wcześniejszej technologii - wielkoformatowych siatek, jednak 

obecnie, ze względu na rozwój technologii również wielkoformatowych bannerów, 

umieszczanych na elewacjach budynków (nawiązanie do siatki wprowadzono również 

wprost do definicji banneru – te formy są ze sobą ściśle powiązane i zamienne). Wyróżnia 

się ten rodzaj nośnika reklamy ze względu na gabaryt, który znacząco wpływa na odbiór 

przestrzeni miejskiej. 

Siatka nie cieszy się dobrą sławą – w sytuacji, w których montaż nie wymaga 

znacznych nakładów, ani uzgodnień, a format reklamy bezproblemowo osiąga rozmiary 

kilkudziesięciometrowe trudno się spodziewać innego oddźwięku społecznego. Słynne 

warszawskie problemy z siatką reklamową na elewacjach Pałacu Kultury położyły się 

cieniem na tej formie reklamowej. O ile jednak nie przesłania ona otworów okiennych i nie 

posiada agresywnej kolorystyki to można ją przyjąć jako neutralną formę, mniej 

ingerującą w przestrzeń niż reklama wielkoformatowa wolnostojąca. Kolorystyki ani 

treści nie da się jednak zapewnić zapisami uchwały krajobrazowej. 
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11) słup ogłoszeniowo-reklamowy – należy przez to rozumieć urządzenie 
reklamowe w formie walca, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam 
i informacji, w szczególności o wydarzeniach kulturalnych, imprezach. 

Najstarsza forma porządkowania reklam – wprowadzony w miastach na szeroką 

skalę, celem uniknięcia nieestetycznego plakatowania elewacji budynków. Dobrze przyjął 

się również jako słup afiszowy dla wszelkich instytucji kultury. Jest to urządzenie 

reklamowe o niezwykle miejskim charakterze, tradycyjne traktowany jako obiekt małej 

architektury, współbudujący ducha miejsca. W Wiśle mało popularny mógłby znaleźć 

zastosowanie dla centrum Miasta w przypadku ograniczenia innych form reklamy. 
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12) tablice kierunkowe - należy przez to rozumieć wolno stojące tablice reklamowe, 
wskazujące kierunek dotarcia do prowadzonej działalności. 

Jest to nośnik, będący odpowiedzią na niezwykle agresywną w Wiśle reklamę 

kierunkową. Duże firmy i korporacje reklamują swoje działalności w wielu miejscach na 

wiele kilometrów od nich (również w miejscowościach sąsiadujących z Wisłą). Oprócz 

funkcji kierunkowej pełnią one przede wszystkim rodzaj „przypomnienia” o istnieniu 

marki, celem podświadomego oddziaływania na odbiorcę, który winien pragnąć dokonać 

zakupów właśnie tam. Reklamy te mają niezwykle negatywny wpływ na przestrzeń. 

Natomiast funkcja wskazywania kierunku działalności, w przypadku jej 

usystematyzowania może być działaniem bardzo pożytecznym i estetycznym. 

W Wiśle istnieje kilka rodzajów takich tablic, jednak ilość informacji, którą 

przekazuje każda z nich jest zbyt duża. Szerzej problem ten zostanie potraktowany 

w rozdziale dot. SIM (jako elementu małej architektury) i rozwinięty w konkretne 

rozwiązanie w etapie 2 zamówienia. 

Stosowane obecnie tabliczki wymagają jednak kilku korekt: 

1) Zwiększenia czytelności poprzez zwiększenie gabarytu; 
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2) Różnicowanie sytuowania strzałek – skrócenie czasu analizy odbiorcy 
(strzałka lewa po lewej, prawa po prawej, strzałka prosto w zależności od 
pasa ruchu, na jednopasmowych po prawej); 

3) Logo zawsze z jednej strony; 

4) Traktowanie jako system – zachowywanie kolejności na kolejnych 
skrzyżowaniach, zachowanie podobnego sposobu sytuowania; 

5) Rozbudowa systemu na całą Wisłę. 

 

 

1.1.2. charakterystyka występujących reklam pod względem funkcji (szyld 

i nie-szyld) 

Inwentaryzacja istniejących w Wiśle tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz badanie jakościowe zjawisk, związanych z ich występowaniem pozwala wyciągnąć 

następujące wnioski i określić cechy charakterystyczne: 

• Reklamy wywierają większy wpływ na odbiór przestrzeni publicznej; 

• Liczba szyldów znacząco degradujących przestrzeń jest zdecydowanie 
mniejsza niż reklam; 

• Przykładów reklam harmonijnie wpisujących się w przestrzeń jest niewiele; 
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• Centrum Wisły zawiera więcej szyldów niż reklam, jednak te pierwsze są 
przesłonięte i zdominowane przez reklamy; 

• Droga dojazdowa i główne ciągi komunikacyjne posiadają charakterystykę 
mieszaną – co dodatkowo potęguje chaos przestrzenny – trudno jest 
odróżnić reklamę od szyldu, co utrudnia uzyskanie pożądanych informacji. 

 

1.2. Mapa oceny stanu krajobrazu pod względem 

występowania zjawisk reklamowych – typologia zjawisk 

reklamowych, zagrożenia. 

 

1.2.1. kategorie zjawisk reklamowych 

Wyróżnienie kategorii zjawisk, związanych z występowaniem nośników reklam 

w przestrzeni nie jest zadaniem oczywistym. Punktów odniesienia do ich waloryzacji oraz 

standaryzacji może być wiele zaś sama ocena posiada cechy znacząco subiektywne. 

Aby uniknąć niejednoznaczności zdecydowano się na bezpośrednie odniesienie do 

zagadnień ustawowych, czyli aspektów, które można regulować uchwałą reklamową. 

Ocenianie zjawisk reklamowych według tego klucza umożliwia bardziej bezpośrednie 

przełożenie zaobserwowanych fenomenów na klucz rozwiązań. Jeśli analiza będzie 
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dotyczyła tych aspektów już od fundamentów jej kształtowania – czyli wyboru 

czynników determinujących ocenę – tym większe jest prawdopodobieństwo jej 

optymalnego wykorzystania. 

W zakresie możliwych postanowień uchwały dotyczących reklam, na potrzeby 

opracowania tzw. „kryteria ustawowe”, obejmują: 

• zasady i warunki sytuowania; 
• gabaryty; 
• standardy jakościowe; 
• materiały budowlane; 
• liczba; 

Zinwentaryzowane w ramach wizyt studialnych tablice i urządzenia reklamowe 

oceniono według powyższych kryteriów, tworząc kategorie zjawisk reklamowych, 

uwzględniających znaczące elementy, wpływające na otoczenie. Wykluczono z analizy 

zjawiska, które nie są objęte dopuszczonym zakresem ustawowym, np. treść lub forma 

graficzna reklamy, nawet jeśli determinują zakłócenie ładu krajobrazowego. 

 

 

Kategorie zjawisk reklamowych. 

lp. nazwa 
efekt dla 

przestrzeni 
kryteria klasyfikacyjne 

I.  wzbogacenie 
Wzbogacenie krajobrazu 

o nowy walor 

Nośnik reklamy spełnia wszystkie kryteria 

ustawowe oraz cechuje go dobre 

zaprojektowanie tworzące piękno w kontekście, 

w którym występuje 

II.  harmonia 
Harmonia nośnika reklamy 

z krajobrazem, w którym 

Nośnik reklamy spełnia wszystkie kryteria 

ustawowe (1-4 lub 1,2 i 5 w przypadku szyldów) 

na poziomie satysfakcjonującym 
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się znajduje, neutralność 

dla kontekstu 

III.  dysharmonia 

Nośnik reklamy nie 

współgra z krajobrazem, 

następuje dysonans 

estetyczny 

Nośnik reklamy nie spełnia jednego (całkowicie) 

lub dwóch (umiarkowanie) kryteriów 

ustawowych, jest źle wkomponowany 

w krajobraz lub obiekt, na którym się znajduje 

IV.  degradacja 

Nośnik reklamy wpływa 

negatywnie na otoczenie 

obniżając jego walory 

estetyczne i funkcjonalne 

Nośnik reklamy nie spełnia rażąco jednego lub 

więcej kryteriów (np. dominacja krajobrazu 

gabarytem, zasłanianie okien, wywoływanie 

efektu przeciążenia wizualnego), lub 

występuje w kontekście innych reklam 

dysharmonizujących krajobraz, co łącznie 

degraduje przestrzeń (np. nieadekwatność form 

względem kontekstu, niespójność form 

nośników reklam występujących blisko siebie, 

przegęszczenie, czyli zbyt wiele tablic lub 

urządzań reklamowych w jednym miejscu) 
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Fot. Zjawiska reklamowe – wzbogacenie 

 

 

Fot. Zjawiska reklamowe - Harmonia 
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Fot. Zjawiska reklamowe – Dysharmonia 

  

Fot. Zjawiska reklamowe - Degradacja 
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1.2.2. mapa struktury zjawisk reklamowych ze wskazaniem obszarów 

problematycznych w kontekście ich wpływu na otoczenie 

Zgodnie z opisanymi w poprzednim podrozdziale kategoriami zjawisk dokonano 

inwentaryzacji stanu ładu przestrzennego Wisły pod względem występujących tablic i 

urządzeń reklamowych. 
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Ryc. Mapa waloryzacyjna zjawisk chaosu reklamowego 

Gmina Wisła ze względu na swój rozmiar oraz walory przyrodnicze 

uniemożliwiające nadmierną ekspansję zabudowy jest trudna do zaprezentowania 

rysunku w małej skali. Dlatego na kolejnych kartach ukazane zostanie centrum na odcinku 

od głównego wjazdu do Wisły do ronda przy skrzyżowaniu ulic 1 maja i Alei Wyzwolenia. 

W zakresie ogólnej charakterystyki Wisły pod względem zjawisk reklamowych 

należy zauważyć: 

• Natężenie liczby i negatywnego wpływu reklam ma miejsce w centrum; 

• Wzdłuż wszystkich głównych ciągów komunikacyjnych widoczne są 
negatywne zjawiska reklamowe; 

• Reklamy nie są dostosowane do tempa poruszania się, tylko do liczby 
potencjalnych odbiorców, co przekłada się na ich mniejszą czytelność 
i większą degradację krajobrazu. 
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Ryc. Mapa waloryzacyjna zjawisk chaosu reklamowego, centrum Wisły. 
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Charakterystyka centrum Wisły pod względem występujących zjawisk 

reklamowych: 

• Najwięcej i największe reklamy znajdują się w kluczowych widokowo 
miejscach – przy zakrętach i skrzyżowaniach oraz dobrze eksponowanych 
obiektach skoczni narciarskich (i towarzyszących); 

• Duże zróżnicowanie architektury centrum i brak wiodącego stylu przekłada 
się na chaos reklamowy i ogromną różnorodność form, niesprzyjających 
estetyce; 

• Brak nobilitującej roli centrum - szyldy w nim sytuowane nie są wyższej 
jakości niż poza centrum, zaś reklamy są wręcz bardziej agresywne; 

• Szyldy dysharmonizują przestrzeń głównie ze względu na ich zbyt dużą, 
w stosunku do potrzeb, liczbę; 

• Najwięcej negatywnych zjawisk można odnotować w rejonach: 

o Przy północnym wjeździe do Wisły; 

o Skrzyżowanie Ustrońska/Jawornik; 

o Ulica ustrońska od Jawornika do Bukowej; 

o Centrum deptakowe Wisły z ulicą Kolejową; 

o ronda przy skrzyżowaniu ulic 1 maja i Alei Wyzwolenia; 

• pozytywne przykłady szyldów i reklam są przytłoczone negatywnymi, stąd 
nie są łatwo-zauważalne w krajobrazie; 

• nadmiar informacji, podanej wizualnie w chaotyczny sposób nie sprzyja jej 
właściwemu odbiorowi, co tylko wzmaga dezinformację i chaos 
przestrzenny; 

• reklama wielkoformatowa wygląda lepiej gdy wykorzystuje ściany bez okien 
niż jako sytuowana w sposób wolnostojący; 

• Mnogość reklam niskiej jakości i nieaktualnej treści pozwala wysnuć 
wniosek, że szybkie wprowadzenie zmian będzie się wiązało z oporem 
społecznym. 
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1.3. Zagadnienia związane z obiektami małej architektury 

Sytuowane w Wiśle obiekty małej architektury charakteryzują się wysoką 

trwałością i solidnością wykonania. Głównym problemem jest jednak brak spójności 

stylistycznej, który doprowadził jednak do powstania atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych, jak np. rejon dworca. 

Analiza pozwoliła na zebranie i skatalogizowanie istniejących obiektów małej 

architektury. Następnie wyodrębniono przestrzenie ścisłego centrum, które obejmują 

mniej lub bardziej spójną realizację, jednak są przestrzeniami o wyodrębnionej 

charakterystyce. Dla tych przestrzeni przedstawiono zestawienia szczegółowe. 
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1.4. zagadnienia związane z Systemem Informacji Miejskiej 

Niniejsza analiza zawiera zestawienie elementów informacyjnych z komentarzem, 

dotyczącym zauważonych nieścisłości i niekonsekwencji w jej wprowadzaniu. Wnioski 

końcowe znajdują się w podsumowaniu, rozdział 4.5. 
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2.  

Analiza uwarunkowań formalnych 

wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa lokalnego oraz innych 

opracowań pokrewnych 
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2.1. Ustalenia i informacje ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego  

Analiza uchwały nr VIII/107/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wisła. 

Strona treść Interpretacja Wykonawcy 

Str 8 Rozdział 2 dot. ładu 

przestrzennego – brak zauważenia 

problemu chaosu reklamowego 

SUiKZP dla Wisły porusza głównie 

problematykę zajmowania terenów 

niezurbanizowanych, szczególnie tych 

wartościowych krajobrazowo i przyrodniczo. 

Reklamy są wtórnym efektem tego zjawiska – więcej 

działalności poza terenem skupionym generuje 

chociażby zwiększenie liczby reklam kierunkowych. 

Brak poruszenia tematu w Studium nie jest 

przeciwskazaniem dla uchwały krajobrazowej – 

ustawa o planowaniu nie wiąże tych dokumentów 

w sposób bezpośredni ani zależny. 

Str 9 Rozdział 3.1. dot. rzeźby terenu i 

walorów krajobrazu 

Brak odniesienia do tzw. krajobrazu 

antropogenicznego i, co za tym idzie, krajobrazu 

reklamowego. 

Str 28 Rozdział 4. Uwarunkowania 

wynikające ze stanu dziedzictwa 

kulturowego: 

(…) strefa A zakaz umieszczania 

reklam na obiektach zabytkowych 

oraz lokalizacji urządzeń i obiektów 

reklamowych. 

Zakaz ten jest właściwy do wprowadzenia w 

uchwale krajobrazowej Wisły. 

Str 47 Rozdział 7 uwarunkowania 

wynikające z potrzeb możliwości 

rozwoju miasta 

Rozdział ten nie porusza zagadnień 

dotyczących reklamy zewnętrznej. Sam w sobie jest 

sprzeczny z rozdziałami dotyczącymi uwarunkowań 
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naturalnych. Mimo iż te uwarunkowania 

jednoznacznie wskazują na konieczność 

ograniczenia rozlewania się miasta na tereny 

naturalne i ich otoczenie o tyle rozdział dotyczący 

potencjalnego rozwoju wskazuje na potrzeby 

zwiększenia liczby dużych ośrodków turystycznych. 

O ile tendencja koncentrowania funkcji i 

lepszego wykorzystania terenów zurbanizowanych 

jest korzystka dla ograniczenia chaosu reklamowego 

o tyle sytuowanie nowych dużych ośrodków sprzyja 

ekspansji reklamy zewnętrznej, co jest niekorzystne 

z punktu widzenia uchwały krajobrazowej, ale też 

musi być przez nią uwzględnione. 

 

 

Ryc. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Wisła. 
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W analizie SUiKZP niezwykle istotnym elementem jest analiza planowanych 

kierunków przekształceń urbanistycznych w porównaniu z istniejącymi 

uwarunkowaniami. Zestawienia tego należy dokonać mając również na uwadze 

faktyczne tendencje i możliwości inwestycyjne. 

Główną charakterystyką kierunków zagospodarowania jest fakt graniczenia 

terenów ekspansji terytorialnej (wpływają na to głównie uwarunkowania przyrodnicze). 

Jest to z pewnością  trudne zadanie w kontekście świadomości zagospodarowania 

przestrzennego w Polsce oraz błędnego przekonania, że rozwój to rozbudowa. Wpływa 

to na konieczność koncentrowania funkcji. Równocześnie presja inwestycyjna dotyczy 

terenów przynależących obecnie do strefy naturalnej i seminaturalnej. Widać 

odzwierciedlenie tego zjawiska w kierunkach zagospodarowania, usankcjonowanych 

aktualnie planami miejscowymi – zmiana kategorii istniejących terenów na silniej 

zurbanizowane i generujące funkcje zamieszczające wizualnie krajobraz. Najczęściej 

zmiana obejmuje przejście z terenów rolniczych bez zabudowy (R2) na mieszkaniowe 

jednorodzinne (MN)  przy czym w skrajnych przypadkach zmiana obejmuje tereny leśne 

(Z1) ze zmianą na sportowo-rekreacyjne (u3). Równocześnie w planach miejscowych 

(analizowanych w kolejnym rozdziale) wprowadza się np. zapisy mówiące o tym, 

że na terenach takich można realizować bilbordy, które: „mogą być umieszczane 

wyłącznie na terenach wskazanych w planie do zabudowy, a ich usytuowanie nie może 

tworzyć zakłóceń w odbiorze krajobrazu terenów przyrodniczych.” Zapisy te nie są 

jednoznaczne, jednak dopuszczają reklamę w zbyt szerokim zakresie. Plany miejscowe 

ograniczają możliwość zabudowy w stosunku do Studium, jednak nadal są to obszary 

znaczne i mocno eksponowane w przestrzeni. 

Kolejnym zagadnieniem jest czas wykorzystania terenów w okresie między stanem 

istniejącym a stanem dopuszczonym w planach miejscowych. Projektowanie 

postanowień uchwały krajobrazowej powinno albo odnieść się do stanu istniejącego 

(np. zakasując reklam na terenie rolnym) bądź do terenu docelowego (np. MN lub MW), 

dopuszczając tym samym sytuowanie reklam w terenie rolnym (aktualnie użytkownym 

w ten sposób). Rodzi to zawsze trudny dylemat w kontekście przestrzennego podziału 

obszaru gminy na potrzeby uchwały krajobrazowej. 
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Ryc. Analizowany fragment SUIKZP – uwarunkowania 

 

Ryc. Analizowany fragment SUIKZP – kierunki 
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2.2. Analiza MPZP w zakresie dotyczącym krajobrazu i innych 

informacji istotnych z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

opracowanie 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego mają znaczenie dla Uchwały 

Krajobrazowej ze względu na to, że Uchwała uchyla te postanowienia obowiązujących 

mpzp, które zostały wprowadzone na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. (wprowadzony ustawą z dnia 

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami: Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 871).  

Przepis przejściowy wprowadzono za pośrednictwem Ustawy Krajobrazowej 

(ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688]): 

„Art. 12. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące 

w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc. 

2. Regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie art. 15 ust. 3 

pkt 9 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują do dnia 

wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany 

planu, nieuchwalonych przez radę gminy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy dotychczasowe.” 

Uchwała zmieni zatem porządek prawny w swoim zakresie merytorycznym. 
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Możliwe są 4 warianty relacji mpzp do uchwały krajobrazowej 

1) MPZP, dla których przystąpienie nastąpiło przed wejściem w życie art. 15 ust. 

3 pkt 9. (wprowadzonego 25 czerwca 2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 871) 

czyli przed 21 października 2010 r. – postanowienia dotyczące reklam, 

pojawiające się np. w zakresie „zasad kształtowania ładu przestrzennego” 

będą nieistotne wg reguły kolizyjnej lex posteriori derogat legi priori (łac. 

norma późniejsza uchyla moc obowiązującą normy wcześniejszej) – 

3 obowiązujące plany; 

2) MPZP dla których przystąpienie nastąpiło po 21 października 2010 r., a przed 

wejściem w życie ustawy krajobrazowej (tj. przed 11 września 2015 r.) 

i zostały uchwalone – zawierają zapisy na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. - 

Ustawa krajobrazowa reguluje to zagadnienie wprost: uchwała 

krajobrazowa będzie anulowała wszystkie postanowienia, których 

podstawą był art. 15 ust. 3 pkt 9. - 21 obowiązujących planów; 

3) Nie zawierają zapisów na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. I nie ma kolizji 

postanowień dot. reklam w mpzp i uchwale krajobrazowej – 4 obowiązujące 

plany (2 plany o przystąpieniu i podjęciu sprzed 2010 i 2 plany o przystąpieniu 

po 2015). 

 

 

  

Na kolejnych stronach znajduje się zestawienie zapisów planów miejscowych, 

w których zostały zawarte postanowienia dotyczące szeroko rozumianych „reklam” oraz 

ogrodzeń i obiektów małej architektury.  
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1. Uchwała: 

Numer XX/292/2012 z 27 września 2012 r. 

położenie Oblaziec 

publikacja Katowice, dnia 19 października 2012 r. Poz. 4116 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje 
nośnik reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji 
 

Ocena przepisu:  

Definicja jest niespójna z aktualnym upzp1.  Zawęża definicję urządzenia reklamowego do 

sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy zatem większości 

istniejących nośników reklamy. 

reklamy 
§4 ust. 3. Ustala się następujące zasady sytuowania i nośników reklamowych i innego 
rodzaju reklam:  
1) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność 
kierowcom pojazdów na drogach,  

2) z zastrzeżeniem pkt 3 reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej 

mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów, 

3) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do 
zabudowy a ich usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w odbiorze krajobrazu 
terenów przyrodniczych.  
 
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
1. (…) 

 

1 Odtąd w tekście przez słowa „aktualne upzp” rozumie się: ustawę z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1945; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815.) 
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Ocena przepisu:  

Ad. §4 ust. 3 – pkt 1 nieostry (nie wskazano jaki sposób sytuowania utrudnia widoczność); 

pkt 2 nieostry (pojęcie „na wysokości” dotyczy dolnej, czy górnej krawędzi reklamy?); pkt 

3 brak definicji słowa „bilbord” nieprecyzyjne „zakłócenia” w odbiorze krajobrazu terenów 

przyrodniczych”; pkt 4  

Ad. §7 – „musi uwzględniać” pojęciem nieostrym (w jaki sposób ma uwzględniać?) 

Jedynie § 4 ust. 3 pkt 2 pozwala na zrozumienie intencji i po odpowiedniej korekcie mógłby 

zostać wprowadzony w uchwale krajobrazowej 

ogrodzenia brak 

obiekty 

małej 

architektury 

§7 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na terenach 

przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie tych terenów 

dla komunikacji drogowej. 

Uchwała zawiera dopuszczenia obiektów małej architektury przy równoczesnym 

ograniczeniu wysokości do 6m.  

Ocena przepisu: Postanowienia §7 dot. małej architektury niejednoznaczne. 

Zadziwia brak dopuszczenia możliwości sytuowania architektury ogrodowej (przykład 

obiektów małej architektury) na terenach MN. 

Rysunek planu:  
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2. Uchwała:  

Numer XVIII/263/2012 z dnia 31 maja 2012 r. 

położenie Jawornik-Rowienki 

publikacja Katowice, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2952 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje brak 

reklamy §4 ust. 2. W granicach opracowania planu ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i nośników 

reklamowych, dopuszcza się sytuowanie reklam i tablic informacyjnych w trakcie trwania 

imprez i zawodów sportowych. 

Ocena przepisu:  

Brak zdefiniowania pojęć prowadziłaby do braku możliwości egzekucyjnych. Intencja 

pozostaje jednak czytelna. 

ogrodzenia brak 

obiekty 

małej 

architektury 

Uchwała zawiera dopuszczenia obiektów małej architektury przy równoczesnym 

ograniczeniu wysokości do 6m.  

Ocena przepisu:  

Jednoznaczny, przy czym zadziwiający jest brak dopuszczenia na obszarach parkingów 
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Rysunek planu: 
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3. Uchwała: 

Numer NR XVIII/261/2012 z dnia 31 maja 2012 r. 

położenie Jawornik-Cieślarów 

publikacja Katowice, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2950 

 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje brak 

reklamy §4 ust. 2 pkt 2 2) Zabrania się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami 

betonowymi przy drogach publicznych, 

ust 3. W granicach opracowania planu ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i nośników 

reklamowych, dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach. 

§7 ust. 3. Pkt 2 Rozmieszczenie elementów małej architektury na terenach drogi, o której 

mowa w ust. 1 musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie dla komunikacji drogowej. 

Pkt 3. W liniach rozgraniczających drogi o symbolu C1KDD ustala się zakaz lokalizacji 

nośników reklamy, 

Ocena przepisu:  

Postanowienie dot. ogrodzeń wystarczająco jednoznaczne. Brak zdefiniowania pojęć 

prowadziłaby do braku możliwości egzekucyjnych.  Ponadto w §7 występuje zakaz, który 

jest już zawarty w §4. 

ogrodzenia brak 

obiekty 

małej 

architektury 

Uchwała zawiera dopuszczenia obiektów małej architektury przy równoczesnym 

ograniczeniu wysokości do 6m.  

Ocena przepisu:  
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Jednoznaczna, zadziwia jednak brak ogólnego jej dopuszczenia. 

 

Rysunek planu: 

 



str. 60 

4. Uchwała: 

Numer XX/293/2012 z dnia 27 września 2012 r. 

położenie „Wisła Centrum – Skolnity” 

publikacja Katowice, dnia 19 pazdziernika 2012 r. Poz. 4117 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji, 

Ocena przepisu: 

 Definicja jest niespójna z aktualnym upzp. Zawęża definicję urządzenia reklamowego 

do sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy zatem większości 

istniejących nośników reklamy. 

reklamy §4 ust 3. Ustala się następujące zasady sytuowania nośników reklamowych i innego 

rodzaju reklam: 

1) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność 

kierowcom pojazdów na drogach, oraz w granicach linii rozgraniczających dróg, ciągów 

pieszojezdnych i pieszych, 

2) z zastrzeżeniem pkt 3 reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji 

wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów, 

3) z zastrzeżeniem pkt 4 oraz § 7 ust. 6 bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na 

terenach wskazanych w planie do zabudowy, a ich usytuowanie nie może tworzyć 

zakłóceń w odbiorze krajobrazu terenów przyrodniczych, 

4) dopuszcza się możliwość umieszczenia bilbordów na terenach o symbolach E7ZP, 

E8ZP i E10ZP w trakcie imprez organizowanych w amfiteatrze. 
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§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Ust 8 pkt 3 zakaz zamieszczania reklam na budynkach zabytkowych oraz w ich 

otoczeniu jeżeli utrudniają ekspozycję tych budynków. 

Ust 11 pkt 3 zakaz realizowania w sąsiedztwie oraz na obiektach wymienionych w ust. 

2 i ust. 4 urządzeń reklamowych za wyjątkiem szyldów informujących o prowadzonej 

wewnątrz działalności, 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na terenach 

przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie tych 

terenów dla komunikacji drogowej. 

3. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy poza 

bilbordami i innymi urządzeniami reklamy wizualnej w okresie odbywających się imprez 

rozrywkowych. 

4. Na terenach o symbolach E1KP, E3KP÷E5KP ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego 

rodzaju urządzeń reklamowych i dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury 

oraz bilbordów i obiektów usługowo-handlowych nie związanych na stałe z gruntem i 

związanych z odbywającymi się imprezami, kiermaszami i uroczystościami pod 

warunkiem, że będą to obiekty charakteryzujące się regionalnym stylem architektury i 

skalą o których mowa w § 2 pkt 22. 

6. Na terenie o symbolu E7U dopuszcza się możliwość usytuowania urządzenia reklamy 

wizualnej o maksymalnej powierzchni 12 m2, pod warunkiem usytuowania jej 

równolegle do linii rozgraniczającej tereny o symbolach E7U i E2KP . 

§ 16. Tereny zabudowy usługowej – [dopuszczenie: stałe i tymczasowe urządzenia 

reklamowe] 

Ocena przepisu: 

Mimo iż postanowień jest dużo, w porównaniu do innych planów, to nie są one ani 

jednoznaczne ani spójne w stosunku do zastosowanej definicji. Pokazują jednak 

kierunek działań np. względem zabytków – postanowienia wymagają dostosowania w 

szerokim zakresie. 
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ogrodzenia §5 ust. 4 pkt 3) wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków ustala się konieczność 

zapewnienia pasów terenów o szerokości minimum 5 m dla możliwości prowadzenia 

robót remontowych i konserwacyjnych oraz ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń w 

odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków, 

§ 26. 1. W przypadkach zmiany ogrodzeń lub budowy nowych na terenach 

przylegających do dróg o symbolach KDZ, KDD i KDX konieczność ich usytuowania w 

liniach rozgraniczających zgodnie z § 9 ust. 2. 

Ocena przepisu: 

Przepisy jednoznaczne i czytelne. 

obiekty małej 

architektury 

§7 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na terenach 

przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie tych 

terenów dla komunikacji drogowej. 

Ust 4. Na terenach o symbolach E1KP, E3KP÷E5KP ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego 

rodzaju urządzeń reklamowych i dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury 

oraz bilbordów i obiektów usługowo-handlowych nie związanych na stałe z gruntem i 

związanych z odbywającymi się imprezami, kiermaszami i uroczystościami pod 

warunkiem, że będą to obiekty charakteryzujące się regionalnym stylem architektury i 

skalą o których mowa w § 2 pkt 22. 

Dopuszczenia na większości terenów, niekiedy z ograniczeniem wysokości do 6m 

Ocena przepisu: 

Ust 2 niejednoznaczny 

Ust 4 jednoznaczny 

Ogólne dopuszczenia prawidłowe 
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Rysunek planu: 
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5. Uchwała:  

Numer XX/294/2012 z 27 września 201 2r.  

położenie Partecznnik - Kamienny 

publikacja Katowice, dnia 19 pazdziernika 2012 r. Poz. 4119 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji, 

Ocena przepisu: 

 Definicja jest niespójna z aktualnym upzp. Zawęża definicję urządzenia reklamowego 

do sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy zatem większości 

istniejących nośników reklamy. 

reklamy §4 ust. 3. Ustala się następujące zasady sytuowania i nośników reklamowych i innego 

rodzaju reklam: 

1) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność 

kierowcom pojazdów na drogach,  

2) z zastrzeżeniem pkt 3 reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji 

wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów, 

3) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do 

zabudowy 

§7 ust. 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na 

terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie 

tych terenów dla komunikacji drogowej. 

Ocena przepisu: 
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Jedynie pkt 3 byłby jednoznaczny, gdyby nie brak definicji bolbordu. 

ogrodzenia § 4 ust. 2 pkt 2 zabrania się: ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi 

przy drogach publicznych, 

§5 ust 4 pkt 3 wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków ustala się (…) zakaz 

lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków, 

§20 ust 1 [ustęp mówi o konieczności dostosowania ogrodzeń do nowych linii 

rozgraniczających, wynikających z planu] 

Ocena przepisu: 

Postanowienia jednoznaczne. 

§20 może jednak nie mieć zastosowania w uchwale krajobrazowej ze względu na to, 

że linie te musiałyby być przesądzone na dzień uchwalenia uchwały krajobrazowej, 

jednak pokrycie Wisły planami nie wynosi 100% 

obiekty małej 

architektury 

§7 ust. 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na 

terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie 

tych terenów dla komunikacji drogowej. 

[dopuszczenia na różnych terenach zabudowanych do wysokości 6 m] 

Ocena przepisu: 

Postanowienie ogólne niejednoznaczne, postanowienie dot. dopuszczenia i wysokości 

dopuszczalne. 

Rysunek planu: 
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6. Uchwała:  

Numer XV/208/2012 23 lutego 2012 r. 

położenie Siglany - Ochorowicza 

publikacja Katowice, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje brak 

reklamy §4 ust. 3. W granicach opracowania planu w ramach terenów położonych w liniach 

rozgraniczających dróg publicznych ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i nośników 

reklamowych, dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach. 

§7 ust 3. W liniach rozgraniczających dróg o których mowa w ust. 1ustala się zakaz 

lokalizacji nośników reklamy, bilbordów i reklam. 

Ocena przepisu: 

Intencja jest jednoznaczna, jednak zapis (z braku definicji i konstrukcji) niejednoznaczny.  

Bezcelowe powtórzenie postanowienia ogólnego. 

ogrodzenia §4 ust 2 2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach 

publicznych. 

§5 ust. 4. Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków ustala się (…)  zakaz lokalizacji 

ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków. 

Ocena przepisu: 

Postanowienie jednoznaczne. 

obiekty małej 

architektury 

§7 ust. 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury na terenach dróg, o których 

mowa w ust. 1 musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie dla komunikacji drogowej. 
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Ocena przepisu: 

niejednoznaczne 

Rysunek planu: 
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7. Uchwała:  

Numer XVII/238/2012 z dnia 26 kwietnia 201 2 r. 

położenie Siglany II 

publikacja Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2326 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje - 

Ocena przepisu: 

 - 

reklamy §7 ust. 2 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na 

terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie 

tych terenów dla komunikacji drogowej. 

Ocena przepisu: 

niejednoznaczny 

ogrodzenia §4 ust pkt 2 zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy 

drogach publicznych. 

§5 ust 6 Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków (…) ustala się zakaz 

lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków. 

Ocena przepisu: 

Jednoznaczny 
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obiekty małej 

architektury 

§7 ust. 2 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na 

terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie 

tych terenów dla komunikacji drogowej. 

Ocena przepisu: 

niejednoznaczny 

Rysunek planu: 
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8. Uchwała:  

Numer XVIII/260/2012 z dnia 31 maja 2012 r. 

położenie Malinka Rówień 

publikacja Katowice, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2949 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane 

z gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji, 

Ocena przepisu: 

 Definicja jest niespójna z aktualnym upzp. Zawęża definicję urządzenia 

reklamowego do sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy 

zatem większości istniejących nośników reklamy. Brak użytej później w tekście 

definicji szyldu. 

reklamy §4 ust 3 3. Ustala się następujące zasady sytuowania nośników reklamowych i 

innego rodzaju reklam:  

1) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność 

kierowcom pojazdów na drogach,  

2) z zastrzeżeniem pkt 3 reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji 

wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich 

parterów,  

3) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do 

zabudowy a ich usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w odbiorze krajobrazu 

terenów przyrodniczych. 
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§7 ust. 2 2. Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy na 

terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe 

przeznaczenie tych terenów dla komunikacji drogowej 

Ust 3. Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala się zakaz lokalizacji 

nośników reklamy. 

Ocena przepisu: 

§4: 

Ad 1) brak określenia jaki sposób sytuowania utrudnia widoczność 

Ad 2) intencja jednoznaczna, sformułowanie nieprecyzyjne. Odniesienie do pkt 3 

nie ma sensu, gdyż nie jest wiadome w jaki sposób sytuowanie reklamy n budynku 

mogłoby tworzyć zakłócenia w odbiorze krajobrazu terenów przyrodniczych, skoro 

sam budynek już je zakłóca? 

Ad 3) niejednoznaczne sformułowanie „tworzenie zakłóceń” – powinien być użyty 

sam czasownik, ponadto nie jest wskazane na czym zakłócanie odbioru (brak 

podmiotu) polega. 

§7: niejednoznaczne, z wyjątkiem ust. 3 który jest jednoznaczny 

 

ogrodzenia §4 ust pkt 2 zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi 

przy drogach publicznych. 

§5 ust 6 Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków (…) ustala się zakaz 

lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i 

potoków. 

§ 25. 1. W przypadkach zmiany ogrodzeń lub budowy nowych na terenach 

przylegających do dróg o symbolach KDG, KDL i KDD konieczność ich usytuowania 

w liniach rozgraniczających zgodnie z § 9 ust. 2. 

Ocena przepisu: 

Postanowienia jednoznaczne 
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obiekty małej 

architektury 

[Dopuszczenia na terenach z ograniczeniem wysokości do 6m] 

Ocena przepisu: 

jednoznaczny 

 

Rysunek planu: 
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9. Uchwała  

Numer XX/291/2012 z 27 września 201 2 r. 

położenie Malinka - Cieńków 

publikacja Katowice, dnia 19 października 2012 r. Poz. 4115 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje -  

reklamy §4 ust. 3. W granicach opracowania planu ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i 

nośników reklamowych, dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach. 

§7 ust. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość lokalizacji 

tymczasowych urządzeń reklamowych oraz urządzeń związanych z zawodami 

sportowymi w czasie trwania imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Ocena przepisu: 

§4 Przy\y braku definicji przepis trudny do egzekwowania, intencja dość jednoznaczna. 

§7 Dopuszczenie jest istotne dla funkcjonowania Wisły jako ośrodka sportowego, 

jednak nie przewidziano, że reklamy często pojawiają się również bezpośrednio przed 

wspomnianymi wydarzeniami. 

ogrodzenia §5 ust. 6 Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków (…) ustala się zakaz 

lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków 

Ocena przepisu: 

jednoznaczny 

obiekty małej 

architektury 

[Dopuszczenia na terenach z ograniczeniem wysokości do 6m] 
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Ocena przepisu: 

jednoznaczny 

Rysunek planu: 
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.10. Uchwała: 

Numer XIX/277/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 

położenie Malinka - Zieleńska Polana 

publikacja Katowice, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 3310 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji, 

Ocena przepisu: 

Definicja jest niespójna z aktualnym upzp. Zawęża definicję urządzenia reklamowego do 

sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy zatem większości 

istniejących nośników reklamy. 

reklamy §4 ust. 3. Ustala się następujące zasady sytuowania i nośników reklamowych i innego 

rodzaju reklam: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2 reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji 

wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów, 

2) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do 

zabudowy, a ich usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w odbiorze krajobrazu 

terenów przyrodniczych. 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Na terenach dróg o symbolach KDW ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy (…) 

Ocena przepisu: 

Brak definicji reklamy i szyldu w uchwale (równocześnie użycie jej w sposób niezgodny 

z aktualnym upzp) sprawia, że zakres postanowienia jest niejednoznaczny. 
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Pozostałe niejednoznaczne 

ogrodzenia §4 ust. 2. Zabrania się realizacji: 

2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi, 

§5 ust. 6 Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków (…) ustala się zakaz 

lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków 

Ocena przepisu: 

jednoznaczny 

 

obiekty małej 

architektury 

Dopuszczenia na terenach z ograniczeniem wysokości do 6m] 

Ocena przepisu: 

jednoznaczny 

Rysunek planu: 
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11. Uchwała: 

Numer XVII/237/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

położenie Wisła Czarne I 

publikacja Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2325 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje - 

reklamy §4 ust. 3. W granicach opracowania planu ustala się zakaz lokalizacji 

bilbordów i nośników reklamowych, dopuszcza się umieszczanie reklam na 

budynkach. 

§7 ust. 2 pkt 2 zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych poza informacjami 

związanymi z wartościami przyrodniczymi obszaru, 

Ust. 3 Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników reklamy 

na terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe 

przeznaczenie tych terenów dla komunikacji drogowej. 

Ocena przepisu: 

§4 niejednoznaczny w związku z brakiem definicji 

§7 niejednoznaczny 

ogrodzenia §5 ust. 6 Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków (…) ustala 

się zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

granic cieków i potoków 

Ocena przepisu: 
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jednoznaczny 

obiekty małej architektury §7 Ust. 3 Rozmieszczenie elementów małej architektury i nośników 

reklamy na terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać 

podstawowe przeznaczenie tych terenów dla komunikacji drogowej. 

Ocena przepisu: 

niejednoznaczny 

Rysunek planu: 
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12. Uchwała: 

Numer XV/209/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. 

położenie Wisła Czarne II 

publikacja Katowice, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1543 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje -  

reklamy §4 ust. 3 W granicach opracowania planu ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i nośników 

reklamowych, dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach. 

Ocena przepisu: 

Niejednoznaczność w kontekście braku definicji 

ogrodzenia §4 ust. 2 zabrania się realiacji 2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi 

przy drogach publicznych 

§5 ust. 6 Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków (…) ustala się zakaz 

lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków 

Ocena przepisu: 

jednoznaczne 

obiekty 

małej 

architektury 

Rozmieszczenie elementów małej architektury na terenach przestrzeni dróg publicznych 

musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie tych terenów dla komunikacji drogowej. 

Ocena przepisu: 

niejednoznaczne 
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Rysunek planu: 
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13. Uchwała: 

Numer LI/650/2010 z dnia 28 października 2010 r. 

położenie Centrum w trybie zmiany planu 

publikacja Katowice, dnia 3 lutego 2011 r. Nr 27 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje -  

reklamy §4 ust. 1 pkt 6 stałe urządzenia reklamowe: 

a) wyłącznie o pow. max. 3 m2 i tylko na budynkach oraz ogrodzeniach, 

b) zakaz lokalizacji samodzielnych obiektów i urządzeń reklamowych, 

c) dopuszcza się reklamy tymczasowe dla imprez publicznych,. 

Ocena przepisu: 

Przepisy jednoznaczne i zrozumiałe, przy czym wymagają aktualizacji w zgodzie z 

obowiązująca upzp. 

ogrodzenia - 

obiekty 

małej 

architektury 

- 
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Rysunek planu: 
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14. Uchwała: 

Numer XXXIII/513/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. 

położenie PKS 

publikacja Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 7913 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji, 

Ocena przepisu: 

Definicja jest niespójna z aktualnym upzp. Zawęża definicję urządzenia reklamowego do 

sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy zatem większości 

istniejących nośników reklamy. 

reklamy §4 pkt 3 w zakresie zasad sytuowania nośników reklamowych i innego rodzaju reklam: 

a) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność 

kierowcom pojazdów na drogach, 

b) z zastrzeżeniem lit. c reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej 

mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów, 

c) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do 

zabudowy. 

§7 ust. 2 2. W ramach przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1 wymagane jest 

sytuowanie obiektów małej architektury, nośników reklamowych, urządzeń technicznych 

i zieleni w sposób nieutrudniający funkcjonowania obiektów i urządzeń związanych z 

obsługą autobusowej komunikacji zbiorowej na terenie objętym planem. 

Ocena przepisu: 
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niejednoznaczne 

ogrodzenia §4 pkt 2. zabrania się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy 

drogach publicznych, 

Ocena przepisu: 

jednoznaczny 

obiekty 

małej 

architektury 

§7 ust. 2 2. W ramach przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1 wymagane jest 

sytuowanie obiektów małej architektury, nośników reklamowych, urządzeń technicznych 

i zieleni w sposób nieutrudniający funkcjonowania obiektów i urządzeń związanych z 

obsługą autobusowej komunikacji zbiorowej na terenie objętym planem. 

Dopuszczenia na terenach z ograniczeniem wysokości do 6m] 

Ocena przepisu: 

Niejednoznaczne; dopuszczenia jednoznaaczne 

Rysunek planu: 
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15. Uchwała: 

Numer XXXV/552/2014 z 17 lutego 2014 r. 

położenie Rejon ul. Chałupiańskiej 

publikacja Katowice, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 1292 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji, 

Ocena przepisu: 

Definicja jest niespójna z aktualnym upzp. Zawęża definicję urządzenia reklamowego do 

sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy zatem większości 

istniejących nośników reklamy. 

reklamy §4 pkt 6. na obszarze objętym planem ustala się zakaz sytuowania nośników 

reklamowych 

Ocena przepisu: 

Przepis nieścisły zakresowo w stosunku do stanu faktycznego, w kontekście podanej 

definicji 

ogrodzenia - 

obiekty 

małej 

architektury 

Ograniczenie wysokości do 6m 

Ocena przepisu: 

jednoznaczny 
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Rysunek planu: 
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16. Uchwała: 

Numer XXXVIII/598/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 

położenie Cała gmina z wyłączenie niektórych 

terenów 

publikacja Katowice, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 3330 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji, 

Ocena przepisu: 

 Definicja jest niespójna z aktualnym upzp. Zawęża definicję urządzenia reklamowego do 

sytuowania w postaci trwale związanej z gruntem. Nie dotyczy zatem większości 

istniejących nośników reklamy. 

reklamy §4 pkt 6. Ustala się następujące zasady sytuowania nośników reklamowych i innego 

rodzaju reklam:  

a) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność 

kierowcom pojazdów na drogach,  

b) z zastrzeżeniem pkt 3 reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej 

mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów, 

c) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do 

zabudowy a ich usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w odbiorze krajobrazu terenów 

przyrodniczych.  

§6 ust 11 pkt 3) W strefach „A”, o których mowa w ust. 10 pkt 1 ustala się: 

(…) zakaz lokalizacji dominant w formie (…) wolnostojących nośników reklamowych. 

§17 pkt 2 lit f [dopuszczenie tymczasowych i trwałych reklam na grupie obszarów 

oznaczonych U] 
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Ocena przepisu: 

Jak we wcześniejszych miejscach wprowadzone postanowienia są zasadne i zrozumiał co 

do intencji, będą wymagały doprecyzowania. Zakazy dotyczące zabytków są do 

zastosowania w uchwale krajobrazowej jako warunek ogólny 

ogrodzenia §4 ust 1 pkt 5 lit b za brania się realizacji: ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami 

betonowymi przy drogach publicznych, 

§6 ust 8. Zakres ochrony konserwatorskiej cmentarzy wymienionych w ust. 7 obejmuje 

nakaz zachowania (…) historycznych ogrodzeń, bram... 

Ocena przepisu: 

jednoznaczne 

obiekty 

małej 

architektury 

Ograniczenie wysokości do 6m, dopuszczenia na obszarach zabudowanych 

Ocena przepisu: 

Postanowienie jednoznaczne. 

Rysunek planu: 
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17. Uchwała: 

Numer XI/140/2015 z dnia 29 października 2015 r. 

położenie Głębce 

publikacja Katowice, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 5665 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z 

gruntem urządzenia dla umieszczania reklam lub będące urządzeniem reklamowym; 

Ocena przepisu: 

 Uchwała powstała po wejściu w życie ustawy krajobrazowej, mogła więc bazowa na 

przepisach wcześniejszych, jednak w przytoczonej definicji użyto definicję z obowiązującej 

obecnie upzp, przepis budzi wiec wątpliwości natury legislacyjnej. 

reklamy §6 ust 1  

pkt 2) zakazuje się: a) lokalizacji reklam wolnostojących, 

pkt 3) dopuszcza się: a) umieszczenie reklam, pod warunkiem ich usytuowania w 

poziomie parteru budynku, 

Ocena przepisu: 

Postanowienia zrozumiałe co do intencji, wymagają doprecyzowania i aktualizacji 

względem aktualnej upzp. 

ogrodzenia §6 ust 1 pkt 2) zakazuje się: 

(…) 

b) stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych ogrodzeń, za wyjątkiem 

prefabrykowanych elementów betonowych stanowiących część przęsła ogrodzenia; 
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Ocena przepisu: 

Przepis jest niejednoznaczny a jego intencja niejasna. Jeśli założeniem było np. 

dopuszczenie betonowych cokołów lub słupków przy zakazie sytuowania ogrodzeń, w 

których wszystkie te elementy oraz wypełnienie przęsła jest prefabrykatem betonowym, 

to w uchwale krajobrazowej tak ten przepis zostanie sformułowany. 

obiekty 

małej 

architektury 

§2 pkt 21) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny urządzone 

jako parki, zieleńce, z dopuszczeniem obiektów małej architektury. 

§6 pkt 1 lit c Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów: realizację obiektów małej architektury i urządzeń informacyjnych o wspólnych 

cechach stylistycznych i wysokich walorach estetycznych, 

Ocena przepisu: 

§2 dopuszczenie w definicji – błąd legislacyjny 

§6 intencja jest słuszna i czytelna, jednak używa nieostrych określeń, uniemożliwiających 

praktyczne zastosowanie. 

Rysunek planu: 
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18. Uchwała: 

Numer XVI/223/2016 z dnia 31 marca 2016 r. 

położenie Bukowa 

publikacja Katowice, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 2119 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w 

rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

Ocena przepisu: 

 Przywołanie tej jedynej definicji jest zaskakujące – w tekście planu pojawia się również 

słowo reklama, użyte niespójnie z obowiązującym upzp! 

reklamy §6 zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów, 

Ocena przepisu: 

Jednoznaczny pod względem intencji 

ogrodzenia Zakazuje się stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych ogrodzeń, za 

wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych stanowiących część przęsła 

ogrodzenia; 

Ocena przepisu: 

Przepis jest niejednoznaczny a jego intencja niejasna. Jeśli założeniem było np. 

dopuszczenie betonowych cokołów lub słupków przy zakazie sytuowania ogrodzeń, w 

których wszystkie te elementy oraz wypełnienie przęsła jest prefabrykatem 

betonowym, to w uchwale krajobrazowej tak ten przepis zostanie sformułowany. 
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obiekty małej 

architektury 

Ograniczenie wysokości do 6m, dopuszczenia na obszarach zabudowanych 

Ocena przepisu: 

Postanowienie jednoznaczne.  

Rysunek planu: 
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19. Uchwała: 

Numer XIV/191/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. 

położenie ul. Wyzwolenia („Jonidło”) 

publikacja Katowice, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1039 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w 

rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

Ocena przepisu: 

 Przywołanie tej jedynej definicji jest zaskakujące – w tekście planu pojawia się również 

słowo reklama, użyte niespójnie z obowiązującym upzp!  

reklamy § 6 pkt 2 zakazuje się: 

a) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów, 

(…) 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację reklam na ogrodzeniu terenów o symbolu G1US1 z ekspozycją ich treści do 

strony wewnętrznej tego terenu, 

b) lokalizację szyldów wyłącznie na terenach o symbolach U, US1 i KDP, w tym w formie 

dominanty przestrzennej na terenie o symbolu G1U, 

Ocena przepisu: 

Pkt 2 lit a pojęcie „reklam” użyte niezgodnie z obowiązującym upzp.  
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Pkt 3 lit a  - postanowienie jest jednoznaczne, warto rozważyć zakres jego zastosowania 

w uchwale krajobrazowej. 

Lit b. zgodnie z obowiązującą upzp nie można zakazywać szyldów, zaś dopuszczenie 

wyłącznie na części terenów jest de facto zakazem. Nieprecyzyjne określenie „w formie 

dominanty” (ponadto postanowienie to nie zostało skonsumowane, trudno więc ocenić 

zasadność takiego dopuszczenia). 

ogrodzenia Zakazuje się stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych ogrodzeń, za wyjątkiem 

prefabrykowanych elementów betonowych stanowiących część przęsła ogrodzenia; 

Ocena przepisu: 

Przepis jest niejednoznaczny a jego intencja niejasna. Jeśli założeniem było np. 

dopuszczenie betonowych cokołów lub słupków przy zakazie sytuowania ogrodzeń, w 

których wszystkie te elementy oraz wypełnienie przęsła jest prefabrykatem betonowym, 

to w uchwale krajobrazowej tak ten przepis zostanie sformułowany. 

obiekty 

małej 

architektury 

[przesądzenie w definicji, dopuszczenia na terenach zabudowanych, ograniczenie 

wysokości do 6m] 

Ocena przepisu: 

 

Rysunek planu: 
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20. Uchwała: 

Numer XX/264/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 

położenie Rejon ul spokojnej 

publikacja Katowice, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3978 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie 

reklamowe w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

Ocena przepisu: 

 Przywołanie tej jedynej definicji jest zaskakujące – w tekście planu pojawia 

się również słowo reklama, użyte niespójnie z obowiązującym upzp! 

reklamy 
§6 pkt 2 zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów 

§ 9. 1. Ustala się, że przestrzeń publiczną na obszarze objętym planem 

stanowiły będą: 

1) tereny w liniach rozgraniczających dróg publicznych o symbolach KDG, 

KDL, KDD i KDX; 

2) tereny otoczenia obiektów użyteczności publicznej na terenie o symbolu 

L1UP. 

2. W związku z ust. 1: 

1) na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala się zakaz lokalizacji (…) 

nośników 

reklamowych (…); 

Ocena przepisu: 

§6 – przepis jednoznaczny 
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§9 – przepis jednoznaczny, zastanawiające jest jednak to, że podobne 

reguły nie obowiązują w innych planach. 

ogrodzenia  

obiekty małej architektury §9 ust 2. Pkt 1 [j.w.] na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala się 

zakaz lokalizacji obiektów małej architektury… 

Pkt 2: na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 2 ustala się: 

a) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury oraz tymczasowych 

obiektów usługowo-handlowych w czasie organizacji uroczystości, 

b) konieczność stosowania ujednoliconej stylistyki obiektów małej 

architektury oraz zagospodarowania powierzchni terenu. 

Ocena przepisu: 

Zakaz sytuowania ławek i koszy na śmieci czy innych obiektów małej 

architektury w przestrzeniach publicznych jest niezrozumiały. 

Ponadto nie jest jednoznaczne na czym ma polegać ujednolicona stylistyka 

zagospodarowania powierzchni terenu (i czemu nie wszystkich 

elementów zagospodarowania terenu, tylko samej posadzki). 

Rysunek planu: 
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21. Uchwała: 

Numer XX/265/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 

położenie Dworzec kolejowy 

publikacja Katowice, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3979 

 

zakres Postanowienia uchwały z komentarzem 

definicje szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie 

reklamowe w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

Ocena przepisu: 

 Przywołanie tej jedynej definicji jest zaskakujące – w tekście planu pojawia 

się również słowo reklama, użyte niespójnie z obowiązującym upzp! 

reklamy §6 ust.1 pkt 2) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów umieszczonych na ścianach 

budynków oraz z zastrzeżeniem ust. 2 telebimów na terenie o symbolu 

E1KX lub E6U oraz E2U, (…) 

(…) ust. 2. Ustala się zakaz lokalizacji reklam świetlnych, w szczególności o 

zmiennej treści, skierowanych do uczestników ruchu na drodze w ramach 

terenów o symbolach E1KDG-E3KDG.  

§9 [na terenach dróg] ustala się zakaz lokalizacji obiektów małej 

architektury, lokalizacji i montażu reklam wraz z konstrukcjami nośnymi 

oraz urządzeń reklamowych i kubaturowych urządzeń technicznych; 

[na terenie deptaka] ustala się c) możliwość sytuowania (…) reklam 

związanych z organizacją imprez przez Miasto Wisła. 
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§20 ust. 1 pkt 1 

ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem reklam z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 

i obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a; 

Ocena przepisu: 

§6 Przepisy są jednoznaczne, jednak nie znajdują uzasadnienia 

merytorycznego – wskazane miejsca z dopuszczeniami dla telebimów są 

najbardziej eksponowanym miejscem Wiły, gdzie powinno być 

jednoznaczne, że zaczyna się ścisłe centrum miasta a nie być usytuowana 

jakakolwiek reklama, rozpraszająca kierowców. Analiza niniejszego 

opracowania wykazała, że jest to miejsce w którym przestrzeń została 

zupełnie zdegradowana. 

§9 Przepisy zawierają dopuszczenie podmiotowe, niedopuszczalne w 

prawie miejscowym.  

§ 20 jednoznaczny 

ogrodzenia §6 ust. 1  

Pkt 2 lit bb stosowania ogrodzeń nieruchomości, za wyjątkiem terenów o 

symbolach E1MN1 i E1KP; 

Pkt 3) dopuszcza się: (…) b) możliwość ogrodzenia terenów o symbolach 

E1MN1 i E1KP z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł 

betonowych za wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych 

stanowiących część przęsła ogrodzenia. 

Ocena przepisu: 

Pkt 2 jednoznaczny 

Pkt 3 Sformułowanie „dopuszcza się z wykluczeniem za wyjątkiem” mogą 

być niezrozumiałe. 

obiekty małej architektury §9 ust 2. W związku z ust. 1 [drogi publiczne]: 
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1) na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala się zakaz lokalizacji 

obiektów małej architektury(…) 

2) na terenie wymienionym w ust. 1 pkt 2 ustala się: [deptak] 

a) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury (…)w czasie 

organizacji uroczystości 

b) konieczność stosowania ujednoliconej stylistyki obiektów małej 

architektury oraz zagospodarowania powierzchni terenu, 

c) możliwość sytuowania obiektów małej architektury (…) związanych z 

organizacją imprez przez Miasto Wisła 

Ocena przepisu: 

Zakaz sytuowania obiektów małej architektury w pasach drogowych jest 

niezrozumiały. 

Dopuszczenie w pkt 2 lit. a jest szersze niż dopuszczenie w lit c, które jest 

dopuszczeniem podmiotowym, niedopuszczalnym w upzp. 

Rysunek planu: 
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2.3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

Obecne GPOnZ w Wiście ujęty jest w ramach uchwały NR XXV/323/2016 RADY 

MIASTA WISŁA Z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki 

Nad Zabytkami Miasta Wisła na lata 2017- 2020. Procedowana jest jego aktualizacja na 

lata po 2020. Obecnie obowiązujący dokument wskazuje na potrzebę regulacji w zakresie 

chaosu reklamowego. Znajdujemy w nim następujące fragmenty: 

 

Strona treść komentarz Wykonawcy 

Str. 17 Informacje o sytuowaniu reklam w kontekście 

zabytków i ustawy prawo budowlane 

Do aktualizacji z nowym GPOnZ 

Str. 45-46 5.1.3. SUiKZP  

W granicach stref o symbolu „A” należy 

zagwarantować zakaz umieszczania reklam na 

obiektach zabytkowych oraz lokalizacji urządzeń 

i obiektów reklamowych. 

Jest to zapis przywołany wprost ze 

SUiKZP, możliwy do uwzględnienia 

dla całego obszaru Wisły w uchwale 

krajobrazowej.  

Str. 80 6.3. analiza swot 

Słabe strony miasta Wisła: Chaos reklamowy 

Spostrzeżenie jest słuszne, jednak 

nie przełożyło się na wnioski ani na 

rekomendacje. Przyjmuje się zatem, 

że opracowanie niniejsze jest 

brakującym rozwinięciem. 

Str. 84 Priorytet I - Ochrona, opieka i wyeksponowanie 

zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego 

A - Ochrona i opieka nad zabytkami i 

krajobrazem kulturowym 

II. Sprawowanie opieki nad zachowanymi 

zabytkami i ich otoczeniem. 

-Wypracowanie metod pozwalających na 

kontrolę nad umieszczaniem na obiektach 

Uchwała Krajobrazowa jest 

dokumentem, który szczególnie 

będzie obejmował realizację tego 

zadania. 
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zabytkowych nie wpisanych do rejestru tablic 

szyldów i reklam i dostosowanie ich do 

kompozycji architektonicznej i charakteru 

budynku, 

 

2.4. Gminny Program Rewitalizacji 

Uchwała nr XXXI/408/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2023" nie dotyka 

problemu reklamowego, zaś zagadnienie ładu przestrzennego jedynie wspomina: 

• Poprzez odniesienie do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: Cel 6 
Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

• Poprzez odniesienie do Strategii Rozwoju Kraju 2020: I.1.5. Zapewnienie ładu 
przestrzennego 

• Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+: C. 3. Wysoki poziom 
ładu przestrzennego, w tym: Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni 
publicznych 

• Poprzez wprowadzenie Celu strategicznego rewitalizacji 2. Poprawa atrakcyjności 
i funkcjonalności infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznych, jednak bez 
dostatecznego rozwinięcia samego punktu i braku wzmianki o chaosie 
reklamowym, 

Podejście takie jest dużym zaskoczeniem, gdyż jak wskazują liczne badania oraz inne 

programy rewitalizacji, zagadnienia związane z poprawą estetyki obszarów 

zdegradowanych są fizycznym przejawem dokonującej się rewitalizacji a według 

niektórych warunkiem sine qua non rewitalizacji w ogóle. 

Ponadto, jak wskazano we wcześniejszej analizie zjawisk reklamowych, najgorsze 

z nich koncentrują się na obszarze zdegradowanym Wisły. 
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2.5. zagadnienia przyrodnicze i krajobrazu naturalnego 

i seminaturalnego 

Całość obszaru Wisły stanowią tereny o różnych stopniach ochrony przyrodniczej, 

krajobrazowej i ekologicznej. Niestety często jest to ochrony jedynie pozorna – Park 

Krajobrazowy Beskidu Śląskiego nie posiada planu ochrony (źródło: Internest, dostęp 

w dniu 24 stycznia 2020 r. http://crfop.gdos.gov.pl/). 

Zasady ochrony przyrody i walorów krajobrazu wymusiły w praktyce stosowanie 

reklam o gorszych parametrach jakościowych – sytuowanych przy połączeniu z gruntem 

w sposób nietrwały. Pozwoliło to na „obejście” przepisów w związku z uproszczeniem, 

lub brakiem procedur i brak praktycznej możliwości likwidacji nielegalnych czy 

niepożądanych ze względów krajobrazowych reklam. 

Uchwała krajobrazowa zrównuje stan faktyczny i prawny wszystkich tablic 

i urządzeń reklamowych, które będą musiały ulec warunkom dostosowania i spełniać 

wymogi postanowień uchwały. 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/
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2.6. strategia rozwoju Wisły 

Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020 jest dokumentem o ściśle określonym 

terminie realizacji. Ponieważ rok opracowania uchwały krajobrazowej przypada na termin 

zakończenia Strategii należy zauważyć, że poprawa jakości przestrzeni publicznych musi 

być kontynuowana w latach kolejnych. 

Strona treść Interpretacja Wykonawcy 

Str. 125 Słabe strony w analizie 

SWOT: chaos reklamowy 

Spostrzeżenie jest słuszne, jednak w 

opracowaniu jest jedynie zestawienie 

SWOT, bez krzyżowej analizy czynników 

ani wypracowania wniosków i strategii – 

chyba, żeby uznać cały dokument jako takie 

działanie, jednak jak zauważają sami 

autorzy „analiza SWOT” została wykonana 

po określeniu wizji, nie ma więc tutaj 

związku przyczynowo-skutkowego. Innymi 

słowy określono wizję, następnie szukano 

najlepszych metod jej realizacji, 

identyfikując przyczyny stanu 

wyjściowego, nieodpowiadającego wizji. 

Chaos reklamowy został więc wskazany 

jako zjawisko negatywne w stosunku do 

wizji Wisły, jaką wypracowano. 

Str. 154 Cele operacyjne: 2-6 

Kreowanie atrakcyjnych 

przestrzeni publicznych. 

Systematyczna poprawa 

estetyki i funkcjonalności 

przestrzeni publicznych w 

Zadanie zostało wskazane 

prawidłowo – uporządkowanie form i 

zakresu ekspozycji powierzchni 

reklamowych może i powinno stać się 

celem operacyjnym uchwały krajobrazowej. 
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Wiśle, przy uwzględnieniu 

turystycznego charakteru 

miasta. Zachowanie 

szczególnej dbałości o czystość 

miasta, uporządkowanie form i 

zakresu ekspozycji powierzchni 

reklamowych. 

 

2.7. podsumowanie analizy planistycznej 

Postanowienia planów miejscowych oraz idee ochrony przyrody i krajobrazu łącznie 

stanowią pewien punkt wyjścia dla stworzenia uchwały krajobrazowej. Mimo złożonych 

uwarunkowań przestrzenno-przyrodniczo-krajobrazowych Wisły w planach 

miejscowych wprowadzano przepisy w dość wąskim zakresie regulacyjnym. 

Uchwała krajobrazowa musi rozwinąć te zagadnienia i wykorzystać wcześniejsze 

przemyślenia dla zachowania ciągłości planistycznej. 

Zasada ekorozwoju, dotyczy w szczególności „eliminowania działalności 

powodującej trwałe, nieestetyczne zmiany krajobrazu.” Z pewnością chaotycznie 

sytuowane reklamy stanowią nieestetyczną zmianę krajobrazu. Szerszej dyskusji może 

podlegać zagadnienie „trwałości”.  

O ile większość reklam w Wiśle stanowi obiekty niskiej wytrzymałości i łatwe do 

demontażu o tyle ich eksponowanie w długim horyzoncie czasowym trwale wpływa na 

krajobraz. Należy przy tym rozumieć również racje podmiotów reklamujących się. Wisła, 

z racji pełnienia funkcji ważnego ośrodka turystycznego, szczególnie związanego 

z aktywnym wypoczynkiem i turystyką kwalifikowaną, jest też miejscem, w którym 

identyfikacja wizualna działalności ma duże znaczenie. Kluczem jest społeczne ustalenie 

jaki poziom ochrony i jaki poziom możliwości reklamowych będzie optymalnym 

kompromisem. Należy pamiętać, że obniżenie walorów estetycznych Wisły przyczyniać 

się będzie do obniżenia zainteresowania turystów przebywaniem w mieście. 
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3. 

zagadnienie obszarów krajobrazowych 
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3.1. metodologia badania obszarów 

Standardowo analiza krajobrazowa realizowana na potrzeby uchwały 

krajobrazowej bierze pod uwagę trzy podstawowe typy krajobrazów: 

1. Antropogeniczny 
2. Seminaturalny 
3. Naturalny 

Biorąc pod szczególną uwagę krajobraz zurbanizowany (śródmiejskie, 

wielkomiejskie, miejskie, przemysłowo-usługowe i wiejskie części gmin) i jego 

przekształcone przez człowieka otoczenia (tereny rolne, sztuczne zbiorniki tereny 

rekreacyjne) pomijając obszary stricte naturalne (uznając ich wartość jako nadrzędną 

z wprowadzeniem zakazu reklam i bez analizy szczegółowej typów krajobrazów 

naturalnych). 

W przypadku Wisły takie podejście jest również słuszne, warto jednak na początku 

zwrócić uwagę, że ogranicza to terytorialnie obszar badania do kilku procent powierzchni 

stanu istniejącego i kilkunastu w przypadku realizacji pełnego zagospodarowania, 

przewidzianego w studium i mpzp). W ramach tego obszaru można wyróżnić w Wiśle 

grupy krajobrazowe, które jednak nie tworzą spójnych terytorialnie obszarów i wynikają 

bardziej z uwarunkowań funkcjonalnych niż architektonicznych. Nawet rozmieszczenie 

zabytków jest dość rozproszone, co utrudnia wyznaczanie obszarów, które mogłyby 

znajdować się pod ochroną konserwatorską.  

Tereny krajobrazu antropogenicznego i seminaturalnego Wisły można podzielić 

jedynie na: 

1. Krajobraz zróżnicowanej architektury niskiej (centrum i jego obrzeża); 

2. Zdefragmentowany krajobraz liniowy (zabudowa wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, typologicznie najczęściej jednorodzinna, funkcjonalnie 
usługowa i mieszkaniowa); 

3. Krajobraz zabudowy mieszkalnictwa indywidualnego: 
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a. Zwarty (kilka osiedli domków jednorodzinnych, realizowanych jako 
jedno założenie przestrzenne), 

b. Rozproszony (genetycznie oparty o ulicówki, jednak rozproszony 
„wgłąb i wzwyż); 

4.  Krajobraz dominant usługowych (hotele, sklepy o znaczącej powierzchni 
sprzedaży czy realizowany apartamentowiec). 

 

3.2. metodologia wyznaczania obszarów 

Istnieją co najmniej trzy możliwości dla delimitacji obszarów w ramach Uchwały 

Krajobrazowej. Możliwe jest kierowanie się: 

1) typologią zabudowy – przy użyciu ściśle określonych parametrów 

architektonicznych i urbanistycznych (szczególnie wg gabarytów zabudowy, jej 

sytuowania, gabarytów działek geodezyjnych, odległościami wzajemnymi różnych 

elementów zagospodarowania); 

2) wyznaczeniem obszaru priorytetowego – rozwiązanie wskazujące w sposób 

najbardziej czytelny na jakim obszarze zależy władzom miasta jako na terenie 

reprezentacyjnym, np. historyczne centrum miasta, wszystkie nieruchomości, 

na których sytuowane są zabytki, strefa rewitalizacji; 

3) delimitacją obszarów problematycznych – wprowadzeniem regulacji w obszarach 

o najwyższym poziomie chaosu reklamowego, czyli rozwiązaniem największych 

problemów, np. w oparciu o analizę z rozdziału 1.2.2. 

Powyższe rozwiązania mają zarówno swoje wady jak i zalety: 

Kryterium 

różnicowania zapisów 

Główna zaleta Główna wada 
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Typologia zabudowy Zapisy są ściśle dopasowane do 

rodzaju zagospodarowania na danej 

nieruchomości. 

Istnieje ryzyko wystąpienia nieładu 

reklamowego w sytuacji, w której 

sąsiadują ze sobą tereny o skrajnie 

odmiennej morfologii – w Wiśle jest to 

jednak sytuacja występująca 

marginalnie. 

Obszar priorytetowy W tym rozwiązaniu władze 

miejskie, mieszkańcy i turysci 

jednoznacznie wskazują obszar, na 

którego estetyce zależy im 

najbardziej. 

Takie rozwiązanie może rodzić 

konflikty, wynikające z nierównego 

traktowania porównywalnych 

podmiotów, działających w różnych 

częściach Wisły. 

Obszary 

problematyczne 

Pozwala na koncentrację działań 

urzędu na najistotniejszych, z punktu 

widzenia ładu przestrzennego, 

problemach. 

Eliminacja najgorszych zjawisk 

i najbardziej zdysharmonizowanych 

przestrzeni nie uchroni przed 

pojawianiem się nowych. 

 

Mimo zróżnicowania morfologicznego istniejącej architektury i silnych 

uwarunkowań terenowych wymienione powyżej krajobrazy nie dają możliwości 

rozsądnej delimitacji obszarów o zróżnicowanych postanowieniach uchwały 

krajobrazowej. 

Jedynym przesądzeniem mogłoby być określenie granic reprezentatywnego 

centrum Wisły, w którym wymagania dotyczące reklam byłyby wyższe. Jednak takie 

podejście ma poważne mankamenty. Po pierwsze, obszary poza centrum miasta mają 

ogromne znaczenie krajobrazowe (tym razem mowa o krajobrazie naturalnym) i również 

powinny być chronione. Po drugie obszarów zupełnie odrębnych (przemysłowych czy 

typowo usługowych) w Wiśle nie ma (w stanie istniejącym możemy mówić o kilku 

punktowych przypadkach).  Po trzecie największe problemy wynikające z negatywnych 

zjawisk reklamowych występują we wszystkich krajobrazach z jakimi mamy do czynienia 

i opierają się nie tyle o obszary jako takie, tylko o układ komunikacyjny. 



 

str. 111 

 

Stąd płynie wniosek, że optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie 

postanowień jednorodnych dla całej gminy, odnoszących się bezpośrednio do typologii 

miejsca sytuowania, w którym występują reklamy. Dodatkowym uzasadnieniem dla 

takiego podejścia jest analiza planistyczna planów miejscowych i studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

3.3. granice stref przestrzennych wymagających ustalenia 

idrębnych reguł i zasad sytuowania reklam 

Wizualizacja wymienionych w rozdziale 3.1 krajobrazów występuje de facto  

w obowiązującym SUiKZP. Analiza porównawcza SUiKZP z krajobrazem stanu 

istniejącego prowadzi do wniosku, że rozdrobnienie krajobrazowe jest tak znaczne iż 

tworzenie wyodrębnionych stref przestrzennych, wynikających z przesłanek 

obiektywnych jest bezcelowe. 
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Przykładem, uzasadniającym powyższą tezą może być rejon stacji narciarskiej 

CIeńków. Obszar ten, oznaczony w Studium jednorodnie jako U3 w rzeczywistości 

posiada rozdrobioną strukturę podziału geodezyjnego oraz 4 krajobrazy – zabudowy 

niskiej-rozproszonej, teren leśny, teren wolny od zabudowy i krajobraz liniowy. 

Teren wolny od zabudowy, w zależności od pory roku jest użytkowany w różny 

sposób. Zjawiska reklamowe występują jedynie wzdłuż ciągu jezdnego. Krajobraz jest 

rozczłonkowany, zróżnicowany w obszarze jednej jednostki przestrzennej. Jego 

szczegółowa delimitacja nie da żadnej dodatkowej wiedzy ani nie ułatwi tworzenia 

zapisów dla uchwały krajobrazowej. 

Co więcej może utrudniać późniejszą egzekucję w przypadku zmiany użytkowania 

lub powstania nowych obiektów, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami rozwoju. 
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Źródło: google.com 

 

Źródło: google.com, autor Grzegorz Kuderski 
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Fot. własna, przykładu zjawisk reklamowych w omawianym obszarze. 
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4. 

wnioski dla uchwały krajobrazowej dla 

Wisły 

 

.  
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4.1. zjawiska reklamowe – ocena stanu krajobrazu 

Analiza przestrzennego rozmieszczenia zinwentaryzowanych zjawisk reklamowych 

wskazuje na konieczność zagwarantowania w uchwale krajobrazowej ustalonego 

katalogu dopuszczalnych reklam i szyldów. 

Koncentracja reklam przy granicach pasów drogowych czyni to zagadnienie 

niezwykle istotnym z punktu widzenia porządkowania przestrzeni. 

Zróżnicowana typologia zabudowy i brak jednorodnej morfologii obszarów 

sprawia, że podstawą dla uchwały krajobrazowej musi stać się ograniczenie gabarytowe 

i liczbowe reklam (w pierwszej kolejności) zaś dostosowanie do konkretnych 

uwarunkowań architektonicznych zagadnieniem wtórnym. 

Ze względu na charakterystykę ośrodka sportowego należy wziąć pod uwagę 

dopuszczenie reklamy tymczasowej. Uwarunkowania krajobrazowo – przyrodnicze 

wpłyną natomiast na ograniczenie gabarytowe reklamy stałej. 

Skomplikowany układ zależności przestrzennych i rozmieszczenia funkcjonalnego 

działalności gospodarczych musi wpłynąć na uczytelnienie systemu informacji 

kierunkowej w ramach Systemu Informacji Miejskiej. 

 

4.2. delimitacja obszarów o różnych postanowieniach 

Przeprowadzone analizy krajobrazowe, zjawisk reklamowych i uwarunkowań 

planistycznych oraz doświadczenia realizacyjne wykonawcy pozwalają na sformułowanie 

tezy, iż optymalnym rozwiązaniem dla Wisły jest rezygnacja z delimitacji stref 

przestrzennych wymagających ustalenia odrębnych reguł i zasad sytuowania reklam. 

Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zostaną 

oparte o typologię architektoniczną zabudowy i katalog dopuszczalnych form 

reklamowych.  
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Rozwiązanie to będzie łatwiejsze do zastosowania (zarówno dla urzędu jak i samych 

podmiotów reklamujących się) i dla wdrażania.  

Zakłada się dopuszczenie większej dowolności stylizacyjnej dla szyldów 

(przy odpowiednim ograniczeniu liczbowym) niż dla reklam nie będących szyldami. 

Szczególnie istotne jest wprowadzenie takich postanowień, które będą realizowały 

zasadę „niezakłócania krajobrazu naturalnego”. 

 

4.3. wnioski płynące z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Dla zachowania części obowiązujących postanowień proponuje się użycie 

następujących postanowień: 

W zakresie tablic i urządzeń reklamowych: 

• szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być 
umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów – 
z doprecyzowaniem, 

• bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie 
do zabudowy a ich usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w odbiorze 
krajobrazu terenów przyrodniczych – z doprecyzowaniem, 
 

W zakresie ogrodzeń 

• zabrania się: ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy 
drogach publicznych, 

• wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków ustala się (…) zakaz lokalizacji 
ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków 

W zakresie małej architektury: 

• ograniczenie wysokości do 6m. 
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4.4. obiekty małej architektury – katalog mebli miejskich 

Zidentyfikowane problemy dotyczące tej części zamówienia pozwoliły opracować 3 

możliwe scenariusze. Wybór właściwego może zostać podjęty przez Zespół ds. poprawy 

estetyki i uporządkowania ścisłego centrum Miasta Wisła lub być poddany konsultacjom 

społecznym w 2 etapie opracowania: 

1. scenariusz miejsc indywidualnych – obecnie realizowana polityka w zakresie 
powstawania obiektów małej architektury doprowadziła do wielu różnych 
stylistyk, posiadających jednak walory jako każda sama w sobie. 
Indywidualne podejście do projektowanych przestrzeni ma swoje zalety, bo 
pozwala projektantowi na znalezienie optymalnego rozwiązania np. rejon 
dworca. Katalog mebli miejskich mógłby poszukać dalszych inspiracji 
i zwaloryzować obecne przestrzenie. 

2. scenariusz kontynuacji najlepszych praktyk – ponieważ kilka przestrzeni 
zostało zrealizowanych z dużym sukcesem estetycznym katalog mebli 
miejskich może je zwaloryzować i wskazać jako jedyne, które należy 
kontynuować przy nowych inwestycjach. 

3. scenariusz pełnego uporządkowania – bardziej restrykcyjna wersja 
scenariusza drugiego, zakładająca wprowadzenie ramowego 
harmonogramu dopasowania – wymiany najmniej udanych realizacji na 
docelowe. 

 

4.5. System Informacji Miejskiej 

Obecnie można mówić o próbie stworzenia systemu w oparciu o grafikę Systemu 

Informacji Wizualnej Wisły. Opracowane logo oraz zestawienie kolorystyczne 

i typograficzne daje w sumie „radosny” efekt, kojarzący się z „przyjaznością i zachęcaniem 

do uczestnictwa”, modnym na przełomie lat ’90 i 2000. 

System ten jest średnio rozpowszechniony w Wiśle i zdecydowanie zasadnym jest 

aby go ujednolicić pod względem gabarytów, kolorystyki, układu infografik i zasad 

sytuowania, czy unikania nadmiaru informacji w jednym miejscu. 
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Warto jednak zastanowić się, czy nie warto przy okazji niniejszego zamówienia 

opracować systemu aktualnego pod względem atrakcyjności stylistycznej, lepszej 

czytelności i dającego możliwości informowania o działalnościach w momencie 

ograniczenia możliwości sytuowania reklam mocą uchwały krajobrazowej. 

Zróżnicowanie nośników informacji, kierowanych dla pieszych i zmotoryzowanych 

wydaje się tu być podstawowym działaniem, które należy podjąć (bez względu czy 

Zamawiający wybierze drogę uspójnienia czy przeprojektowania systemu).
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5.1. ustalenia ze spotkania z Zespołem ds. estetyki 

i uporządkowania ścisłego centrum miasta oraz połaczonymi 

Komisjami Rady Miejskiej Wisły 

Na spotkaniu omówiono całość zagadnień, związanych z realizacją etapu 1 

i wypracowano następujące zmiany względem pierwotnej treści, według których projekt 

uchwały krajobrazowej zostanie opracowany: 

1. W zakresie uchwały krajobrazowej: 

a. Ujednolica się okres dostosowania na 1 rok, 

b. Reklamy – zakaz na terenie całej Wisły, z wyłączeniem reklamy 
kierunkowej, okolicznościowej i systemu ogłoszeniowego, zgodnego 
z SIM, 

c. Szyldy – zgodnie z założeniami, 

d. Obszar – jeden dla całej gminy; 

2. W zakresie SIM: 

a. Zachowuje się wskazanie najważniejszych nazw w języku angielskim 
(np. zamek Prezydenta, skocznia, dworzec itp.), 

b. Podział na informację dla pieszych i zmotoryzowanych, 

c. Nowy projekt graficzny. 

3. W zakresie Katalogu mebli miejskich: 

a. miejsca indywidualne, 

b. ocena obecnych modeli, 

c. inspiracje na przyszłość. 

 
 


