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1. przebieg konsultacji 

 



1.1. metody informowania mieszkańców 

Kampania informacyjna skupiona była na przekazie elektronicznym, za pomocą 

portalu społecznościowego, w tym z użyciem reklamy płatnej, zapewniającej 

dotarcie do najszerszego grona odbiorców. 

 



 

Posłużono się również rozpowszechnieniem informacji prasowej oraz 

plakatowaniem na tablicach informacyjnych w jednostkach pomocniczych, dzięki 

czemu niezdigitalizowani mieszkańcy Wisły mogli się zapoznać z datą spotkania. 

 

1.2. formy konsultacji społecznych 

1.2.1. spotkanie otwarte 

Spotkanie odbyło się w zaplanowanym terminie. Wzięło w nim udział około 50 

osób, z czego blisko 10 zabierało głos w dyskusji. Najważniejsze poruszone kwestie 

dotyczyły możliwości sytuowania tablic kierunkowych dla wielu podmiotów i terminu 

dostosowania w kontekście uzyskanych pozwoleń na budowę. Ogólnie zgadzano się 

z ideą uchwały krajobrazowej, jednak liczono na złagodzenie niektórych zagadnień, 

wskazanych w założeniach. Podkreślono problem widoku, który ukaże się, gdy 

reklamy znikną – zaniedbane budynki i nieruchomości – co zostało skonkludowane 

wyrażeniem nadziei, że może wtedy zostaną rozwiązane również inne problemy, 

wykraczające poza zakres uchwały. 



1.2.2. dyskusje na portalu społecznościowym 
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2. Uwagi, opinie i wnioski pisemne 

Uwagi, opinie i wnioski pisemne były zbierane pod adresem mailowym 

gpn@um.wisła.pl oraz w siedzibie urzędu. 

W dniach przyjmowania wniosków, tj. od  do 15 marca wpłynęło 37 uwag od 11 

podmiotów, które po anonimizacji zostały zamieszczone w poniższej tabeli: 

 

Lp Treść uwagi Ustosunkowanie się 

Osoba 1: M.P. 

1.  Myślę, że pewną rekompensatą dla przedsiębiorców, byłaby 

mapa/informator Wisły, wydawana przez UM, na której 

zaznaczone by były wszelkie, atrakcje, zabytki i biznesy, które 

zgłosiłyby chęć zaistnienia na takiej mapie/informatorze. Mapa 

taka powinna być łatwo dostępna, najlepiej nieodpłatnie 

wydawana dla turystów. Np w ramach podziękowania za 

uiszczenie opłaty miejscowej. Powinna też być dostępna online. 

Dobrze by było gdyby rozwiązania graficzne i kolorystyczne 

zastosowane na tej mapie korespondowałyby ze znakami i 

tablicami kierunkowymi w terenie. Wyobrażam sobie to trochę tak 

jak mapy w centrach handlowych. 

Dziękujemy za 

przedstawienie pomysły, 

który byłby uzupełnieniem 

uchwały krajobrazowej. 

2.  I jeszcze 1 propozycja do uchwały. Wiem, że każdy będzie 

chciał mieć inny szyld (mam na myśli głównie te stojące na posesji 

wskazujące nazwę obiektu), ale byłoby znakomicie gdyby był jakiś 

jednolity, estetyczny wzór, wypracowany przez grafika, najlepiej 

prosty ale nawiązujący do tradycji i charakteru Wisły, który byłby 

niejako rekomendowany przez UM. Chodzi o spójność estetyczną. 

Rozwiązanie takie ma swój 

potencjał dla poprawy 

estetyki, jednak nie jest 

możliwe do wprowadzenia 

mocą uchwały krajobrazowej 

(przekroczenie upoważnienia 

ustawowego). 

Osoba 2: J.W. 

3.  Czy sytuacja z istniejącymi tablicami w Wiśle będzie 

podobna jak w Cieszynie? 4, 10 i 20 lat? 

Na chwilę obecną 

proponowany jest jednolity 



okres dostosowania, 

wynoszący 1 rok. 

4.  Do której grupy będą zaliczone tablice przestawne 

zgłoszone? czy trafią do grupy tablic nielegalnych czy z 

pozwoleniem o budowę? Wydaję mi się, że powinny do grupy 10 

lata. To pozwoli mi na rozwinięcie alternatywnego biznesu i 

obiecuję, że nie będę protestować ani moi wynajamujący ziemię 

pod reklamę. Mam ich aż 6 w Wiśle. Przekonam ich, że to taki 

wymóg czasu, niestety 4 lata to za krótki okres. Jeśli wymagania 

będą takie same jak w Cieszynie to praktycznie likwiduje się 

wszystkie reklamy - 16 m od krawędzie drogi to bardzo dużo. 

Zastrzegam, że moje tablice są zawsze pomalowane i estetyczne, 

mają ramki itp. 

W założeniach nie 

rozróżniano podstaw 

prawnych stuowania reklam, 

jako podstawy do 

różnicowania czasu 

dostosowania – taka 

propozycja pojawiła się w 

toku konsultacji, zgłoszona 

przez jej uczestnika. Było to 

5 lat dla reklam sytuowanych 

w oparciu o pozwolenie na 

budowę. 

Dziękujemy za zgłoszenie 

własnych propozycji, zostaną 

wzięte pod uwagę, 

pragniemy jednak zauważyć, 

że w Wiśle zaproponowano 

roczny okres dostosowania 

nie 4-letni, więc punktem 

wyjścia do zmiany jest nadal 

1 rok. 

5.  Jeśli chcą Państwo koniecznie "wyciąć" wszystkie reklamy to 

proponuję inne terminy, bardziej sprawiedliwe, które nie będą 

krzywdzące dla inwestorów reklam oraz właścicieli działek. 

Proponuję: 

- 1 rok na banery na płotach itp. 

- 3 lata tablice "bez papierów" 

- 5 lat tablice ze zgłoszeniem proszę ich nie traktować jak 

nielegalnych, 

- 8 lat tablice z pozwoleniem na budowę, 

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

Osoba 3: J.W. 2. 



 

str. 13 

6.  - czas na przystosowanie reklam jest zbyt krótki, proponuję okres 

10 lat na tablice powyżej 10 m2 - inwestycja powinna się zwrócić 

Propozycja dłuższego 

funkcjonowania reklam 

silniej ingerujących w 

krajobraz nie znajduje 

wystarczającego 

uzasadnienia. Ponadto brak 

jest danych, pozwalających 

stwierdzić, kiedy niektóry z 

istniejących reklam zostały 

sytuowane – nie byłoby tu 

więc mowy o zwrocie z 

inwestycji, gdyż niektóre 

reklamy istnieją dwadzieścia 

kilka lat, a inne dopiero 

kilka. 

7.  - odstęp od krawędzi drogi tablic powinien być taki jak już jest 

ustalony przez "drogówkę" 

Propozycję rozumiemy jako 

postulat zachowania 

regulacji odległościowych, 

ujętych w ustawie o drogach 

publicznych – propozycja ta 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

Osoba 4: L.S. 

8.  Ustawa jest bardzo potrzebna.  Dziękuję za wyrażenie opinii. 

9.  Wszystkie banery z płotów, elewacji powinny być usunięte do 

01.01.2022 łącznie z tymi bardzo niechlujnymi banerami przy 

drogach poprzyciskanymi krawężniki drogowymi albo płytami 

drogowymi. 

 Już się zrobi ładnie w naszej miejscowości. 

Obecne założenia przewidują 

właśnie takie rozwiązanie. 

10.  Duże reklamy i bilbordy na  stałe umocowanie na  fundamentach 

powinny być usunięte do 01.01.2024. Zwracam tu uwagę  że  

niektóre poprostu  muszą  być  jak  np  tablice o środkach unijnych 

na sfinansowanie danej  inwestycji A inny  aspekt poniesione 

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały – była również 



koszty  na  zbudowanie owych  reklam.  Niektórzy mieszkańcy z 

tego  żyją więc  dajmy  im czas  żeby  się  przebranzowili. 

wyrażona na spotkaniu i 

spotkała się z aprobatą 

współuszestników. 

Osoba 5: A.K. 

11.  ustawa krajobrazowa to fajny pomysł Dziękuję za wyrażenie opinii. 

12.  Wszystkie banery na płotach o ogrodzeniach powinny zniknąć do 

końca 2021 roku. 

Obecne założenia przewidują 

właśnie takie rozwiązanie. 

13.  Jeśli straż miejska w tym czasie zobaczy uszkodzony baner, 

podarty przez wiatr lub i inny sposób zniszczony który szpeci to, 

właściciel jest zobowiązany jest do 3 dni naprawić go lub po tych 

3 dniach będzie bez reakcji, wyda nakaz demontażu bez 

możliwości ponownego montażu na ogrodzeniach lub płotach. 

Propozycja, choć rozsądna, 

znajduje się poza zakresem 

uchwały. 

14.  Jeśli chodzi o tablice reklamowe takie zbudowane na 

konstrukcjach z rusztowań , które nie są na stałe wybudowane na 

fundamencie powinny zniknąć do końca roku 2022 

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

15.  Tablice reklamowe zbudowane na konstrukcjach stalowych i 

ustanowione na stałym fundamencie powinny zniknąć do końca 

2025r. 

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

Osoba 6: T.K. 

16.  Ustawa bardzo mi się podoba Dziękuję za wyrażenie opinii. 

17.  Wszystkie banery na płotach o ogrodzeniach powinny zniknąć do 

końca 2021 roku. 

Obecne założenia przewidują 

właśnie takie rozwiązanie. 

18.  Jeśli straż miejska w tym czasie zobaczy uszkodzony baner, 

podarty przez wiatr lub i inny sposób zniszczony który oszpeca to 

każe do 3 dni naprawić lub po tych 3 dniach jak będzie bez reakcji 

to wyda nakaz demontażu bez możliwości ponownego montażu na 

ogrodzeniach lub płotach. 

Propozycja, choć rozsądna, 

znajduje się poza zakresem 

uchwały. 
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19.  Jeśli chodzi o tablice reklamowe takie zbudowane na 

konstrukcjach z rusztowań , które nie są na stałe wybudowane na 

fundamencie powinny zniknąć do końca roku 2022 

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

20.  Tablice reklamowe zbudowane na konstrukcjach stalowych i 

ustanowione na stałym fundamencie powinny zniknąć do końca 

2023r. 

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

21.  Moje przemyślenie tematu wiąże się z zainwestowanymi środkami 

pieniężnymi na te reklamy. 

Myślę, że sprawiedliwe jest że banery na płatach które kosztują 

ok 50 do 300 zł znikną najszybciej, to one najbardziej 

wprowadzają chaos w krajobraz, w drugiej kolejności reklamy bez 

stałego fundamentu koszt wykonania takiej reklamy stosunkowo 

niższy od tych reklam na stałych fundamentach nie często 

oświetlonych i te na które mieszkańcy ponieśli największe nakłady 

powinny być zdemontowane najpóźniej 

Dziękuję za uzasadnienie 

propozycji. 

Osoba 7: A.T. 

22.  popieram założenia uchwały krajobrazowej, zaprezentowane na 

spotkaniu w bibliotece 2 marca. 

Dziękuję za wyrażenie opinii. 

23.  Wisła, jeśli ma znów zasłużyć na miano Perły Beskidów, musi 

zostać najpierw posprzątana. Reklamy, bannery, reklamy 

świetlne, dziwaczne szyldy zasłaniają i psują piękny krajobraz, 

który jest największym walorem naszego miasta. Stwarzają też 

niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, gdyż często zasłaniają 

widok kierowcom. 

Powody, dla których wymienione wyżej elementy powinny 

zniknąć, zostały przedstawione w prezentacji pana Bartosza 

Poniatowskiego 

(https://www.wisla.pl/media/upload/2/0/2020_02_20_uk_wisla

_zalozenia_etap_2.1..pdf). Najpilniejsze do wykonania, to 

wprowadzenie całkowitego zakazu stawiania i usunięcie reklam, 

w tym billboardów, bannerów wiszących na ogrodzeniach i w 

innych miejscach, reklam świetlnych, reklam na tablicach, 

Uchwała krajobrazowa dla 

Wisły zostanie opracowana 

do końca 2020 roku, czyli 

wejdzie w życie na początku 

2021 r i będzie obowiązywała 

wszystkie nowo-sytuowane 

reklamy i szyldy.  

Termin dostosowania to 

minimum rok i nie można go 

skrócić. 



chorągiewek z reklamami, samochodów z przyczepami lub 

napisami na karoserii, które stoją w mieście lub po mieście się 

przemieszczają w celach reklamowych, tak aby od 1 stycznia 2021 

r. Wisła była już posprzątana. 

24.  Szyldy i drogowskazy powinny zostać uporządkowane i 

dopuszczone w odpowiednich proporcjach, tak jak przedstawione 

na rysunkach w prezentacji (slajdy nr 14, 15, 17). 

Dziękuję za wyrażenie opinii. 

Osoba 8: T.P. 

25.  Od czterech lat o każdej porze roku spędzam sporo czasu w Wiśle. 

Przygnębiająca jest dla mnie brzydota oszpeconych reklamami 

ulic Wisły, przygnębiający jest kontrast jaki istnieje pomiędzy tą 

brzydotą, a urodą otaczającej miasto przyrody. 

Byłem na spotkaniu w dniu 2 marca, na którym zostały 

zaprezentowane założenia uchwały krajobrazowej. Popieram 

założenie o całkowitym zakazie reklam. Zakaz ten jest warunkiem 

koniecznym do tego, by dokonał się estetyczny i cywilizacyjny 

skok, dzięki któremu hasło "Wisła - perła Beskidów" przestanie być 

kpiną. 

Dziękuję za wyrażenie opinii. 

Osoba 9: anonim 

26.  Witam, zgadzam się z potrzebą wprowadzenia zmian i ograniczeń 

w temacie reklam, jednak moim zdaniem proponowany czas 

jednego roku na dostosowanie do założeń uchwały to 

zdecydowanie zbyt krótko. Proponuję ustalić czas na 

dostosowanie się na okres 5 lat. Ewentualnie szybsze (przykładowo 

po dwóch latach) wprowadzenie ograniczenia ilości reklam np. 

dwie na działce. 

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

Osoba 10: J. P-W. 

27.  Mam estetyczne szyldy na budynkach , podswietlane ... 

W kazdej aptece mam 2 wejscia - dla Personelu I towaru oraz dla 

pacjentow 

Po przeanalizowaniu 

materiału można wysnuć 

wniosek, że z pewnością nie 

wszystkie szyldy będą 

wymagały działań 
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Przy tylnim wejsciu przy aptece glownej pod arkadami (1 Maja 57) 

mam grzecznosciowo ustawione 2 informacje o istnieniu apteki w 

tym miejscu ... bo zostala przeniesiona z miejsca ,w ktorym 

istniala 40 lat , z tego powodu na balconied budynku sa banery 

informujace o godzinie otwarcia apteki -ta Apteka w nowym 

miejscu istnieje 4 lata ale niestety w swiadomosci ludzi istnieje 

niestety adres poprzedni .... 

Apteka przy Lidl ul. Jawornik istnieje 2 lata , szyld zostal zrobiony 

wg wytycznych Właściciela metro park -zostal zmniejszony o 

polowe bo nie bylo mnie Stac zrobic wiekszego jak pozostali 

Najemcy 

Szyldy apteki przy 1 Maja 27 sa estetyczne tak Duze jak Okna ... 

Prosze o przedluzenie mozliwosci wywieszania baneru oraz 

zastrzezonych znakow z nazwa apteki oraz pozostawienie 

wielkosci szyldow podswietlanych w takim rozmiarze ze wzgledu 

na Koszt ktory musialam poniesc ... 

Reforme  I chec zmiany oraz uporzadkowanie Popieram ... 

jednak Szanowni Radni powinni zajac sie Reklamami postawionymi 

nielegalnie wdluz Pasa Drogowego, postawionych po Kilka na 

jednej Malej dzialeczce , nieestetyczne itd. 

Prosze o nie ruszanie szyldow i znakow zastrzezonych ... 

[Dołączono przykłady fotograficzne] 

dostosowawczych – są 

sytuowane w poszanowaniu 

kompozycji 

architektonicznej, jednak: 

nie wszystkie. 

Z pewnością   są formą 

reklamy/szyldu, która jest 

najmniej pożądana, w 

związku z tym nie przewiduje 

się złagodzenia zakazu dla 

banerów. 

Osoba 11: M.S. 

28.   1) proponowano możliwość  umieszczania 3 szyldów na danym 

budynku, w którym dana działalność jest prowadzona - obawiam 

się, że w przypadku budynków, w których siedzibę ma kilka firm, 

nie zmniejszy to absolutnie chaosu reklamowego (np. 6 firm w 

jednej kamienicy w centrum Wisły -> 18 szyldów na tym budynku). 

Chyba, że doprecyzujemy formę tych szyldów (np. jeden 

poziomy na elewacji frontowej, jeden pionowy na bocznej, jedna 

"wizytówka" przy wejściu). 

Podobne rozwiązanie jest 

planowane do wprowadzenia 

w projekcie uchwały – jak 

wskazano w założeniach. 



29.  2) Proponowano wyeliminowanie reklam i zostawienie tylko 

szyldów (reklamujących daną działalność w miejscu jej 

wykonywania). Moim zdaniem konieczne jest doprecyzowanie 

dozwolonych gabarytów tych "szyldów" - w przeciwnym razie 

dojdziemy do sytuacji, w której każda firma (warsztat, sklep, 

pensjonat...) będzie na swojej działce stawiała bilboardy 

rozmiarów tych przy rondzie na Oazie albo na tartaku na Obłaźcu. 

Założenia wyszły naprzeciw 

temu zagrożeniu – o ile nie 

planuje się określania 

wielkości szyldu na budynku 

(przy wprowadzeniu jednak 

zasad sytuowania takich jak 

np. wyrównanie do osi 

kompozycyjnych) o tyle 

szyldy wolnostojące muszą 

być objęte ograniczeniem 

gabarytowym, jak zauważono 

w uwadze. 

30.  3) Na spotkaniu mowa była o roku czasu pracy nad uchwałą i 

kolejnym roku na jej wdrożenie (dostosowanie się). Ktoś apelował 

o 5 lat na wdrożenie... Problem z niespotykanym chyba nigdzie 

indziej poza Zakopanem chaosem reklamowym, przeskalowaniem 

reklam i ich nadmiarem, sięga końca lat 90. XX wieku. Pierwsze 

głosy krytyczne na ten temat w lokalnych mediach pojawiały się 

w połowie lat 2000. Ten problem ma już ponad 20 lat. 

Wprowadzanie 5- czy 10-letnich okresów na wdrożenie niczego nie 

zmieni, rozmyje sytuację zamiast ją naprawić. Potrzebne są 

konkretne decyzje i stanowcze egzekwowanie wprowadzonego 

prawa - mam nadzieję, że samorząd w Wiśle choć raz będzie miał 

dość odwagi, by podjąć konkretną i stanowczą decyzję, dotyczącą 

wszystkich mieszkańców i całej miejscowości. 

Dziękuję za wyrażenie opinii. 

Osoba 12: H.M. 

31.  należałoby zastanowić się nad dłuższym okresem adaptacji 

istniejących szeroko rozumianych reklam (banerów, szyldów, 

znaków kierunkowych itp.) Należy wziąć pod uwagę po pierwsze 

firmy, które dopiero pod koniec zeszłego roku lub w tym roku 

otwarły firmy w Wiśle i muszą w dłuższym okresie czasu się 

reklamować poprzez banery afisze szyldy dlatego istniejące 

reklamy muszą mieć ''więcej czasu” zanim je zmienimy   

Jest to propozycja, która 

zostanie wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu tekstu 

uchwały. 

32.  drugie ważne jest ilość reklam umieszczanych przed firmą a 

mianowicie dwie reklamy powinny informować o prowadzonej 

działalności, 

Obecnie w założeniach 

przyjęto dopuszczalne 3 

szyldy. Ograniczenie tej 
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liczby do 2 mogłoby być zbyt 

znaczącym ograniczeniem. 

33.  po trzecie tak jak w moim przypadku, jeżeli wejście do firmy 

znajduje się z dwóch stron też i reklamy powinny być umieszczone 

z dwóch stron, 

W uchwale nie będzie 

ograniczeń sytuowania do 

jednej „strony” budynku. 

34.  po czwarte, jeżeli reklamy znajdują się na terenie prywatnym są 

estetyczne nie uszkodzone to znaczy porwane wyblakłe et cetera 

np. banery zawieszone na płocie które ponadto można częściej 

wymieniać lub świetlne reklamy nie powinny znajdować się pod 

uchwałą krajobrazową proponuję zrobić porządek z reklamami 

bez zezwoleń umieszczanych na terenie miasta np. przy wjeździe 

do Wisły. 

Z pewnością   są formą 

reklamy/szyldu, która jest 

najmniej pożądana, w 

związku z tym nie przewiduje 

się złagodzenia zakazu dla 

banerów. Można jedynie 

rozważać dopuszczenie 

banerów, jako szyldów, o ile 

byłyby rozpięte na ramie i w 

dobrym stanie technicznym i 

z ograniczenie wielkości, do 

czego skłania przykład 

reklam, o których traktuje 

niniejsza uwaga. 

35.  Po piąte w końcu banery zarówno na płotach lub budynkach tak 

jak u mnie na balkonie w żaden sposób nie zasłaniają krajobrazu 

sam budynek zasłania krajobraz to mamy go zburzyć? to jakaś 

paranoja. 

Elementem krajobrazu 

antropogenicznego 

(stworzonego przez 

człowieka) są właśnie 

budynki i ogrodzenia. 

Reklamy sytuowane na 

elementach istotnych 

architektonicznie – czyli 

detalach architektonicznych, 

oknach i różnego rodzaju 

kratach (w tym np. 

balustradach) zakłócają 

odbiór architektury. 

36.  Jeszcze mamy taki przypadek kiedy ktoś ma dwa wejścia do firmy 

jedno wejście gdzie może umieścić baner a z drugiej strony nie 

ma  i korzysta nie odpłatnie z terenu sąsiada  umieszczając tam 

swój baner. 

Wtedy taki baner jest 

traktowany przez 

ustawodawcę jako reklama. 

W założeniach 

zaprezentowano możliwość 



umieszczenia tablicy 

kierunkowej w takim 

przypadku. 

37.  Rozumiem i sam to widzę iż jest trochę bałaganu z tymi reklamami 

ale w Wiśle nie wygląda to tak nie dobrze nie ma tyle firm co np. 

w Łodzi, Warszawie czy innych większych miastach. W Wiśle 

należy poprawić estetykę tych reklam kolorystykę gabaryty równe 

ich usytuowanie eliminację nie legalnych. Jeżeli wyeliminujemy 

większość reklam to zmniejszą się dochody firm a za kuriozalne 

uważam ingerencję w teren prywatny oczywiście kiedy to nie 

narusza dobrych obyczajów estetyki lub treści reklamy lub baneru. 

Dziękuję za wyrażenie opinii. 

 


