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Według b. min. arch. Olgierda R. Dziekońskiego, odpowiadającego  
w d. Kancelarii b. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za projekt Ustawy, 
kalendarium jej procesu legislacyjnego wygląda następująco:  
 
•13 kwietnia 2011 r. – dyskusja na Forum Debaty Publicznej Kancelarii 

Prezydenta RP pt. „Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój 

cywilizacyjny”  

•21 maja 2013 r. – dyskusja na Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta 

RP pt. FDP „Krajobraz Polski dobrem publicznym – potrzeba zmian w 

zarządzaniu krajobrazem”  

•21 maja – 20 czerwca 2013 r. – konsultacje społeczne projektu Ustawy 

•28 czerwca 2013 r. – Prezydent RP Bronisław Komorowski kieruje projekt 

Ustawy do Sejmu  

•8 października 2013 r. – 3 marca 2015 roku prace w podkomisji nadzwyczajnej  

•21 października 2014 r. – publikacja raportu „Przestrzeń Życia Polaków”  

•20 marca 2015 r. – Sejm przyjmuje Ustawę  

•16 kwietnia 2015 r. – Senat wprowadza poprawki do Ustawy  

•24 kwietnia 2015 r. – Sejm przyjmuje poprawki Senatu  

•15 maja 2015 r. - Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisuje Ustawę 

•11 września 2015 r. - Ustawa wchodzi w życie   





Jednak geneza tej inicjatywy legislacyjnej jest znacznie wcześniejsza niż ww. dyskusja  

na Forum Debaty Publicznej. Poprzedziły ją liczne diagnozy negatywnego stanu polskiej 

przestrzeni i krajobrazu oraz apele i propozycje legislacyjne formułowane przez środowiska 

fachowe skupione w SARP, TUP oraz izbach zawodowych, przez organizacje pozarządowe 

(„Miasto Moje a w Nim”) oraz samorządy miejskie, które były kierowane do ówczesnego 

Ministerstwa Infrastruktury, „właściwego” za przepisy z tej sfery.  

Początkowo sądzono, iż przepisy pozwalające m. in. na skuteczną kontrolę umieszczania  

w przestrzeni publicznej urządzeń reklamowych powinny być wprowadzone przez 

kompleksową zmianę (w tym odpowiednie uzupełnienie) ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo Budowlane.  

Charakterystyczne dla tego rodzaju działań było wystąpienie Zastępcy Prezydent  

m. st. Warszawy Jacka Wojciechowicza do ówczesnego Podsekretarza Stanu  

w d. Ministerstwie Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r.  Było ono rezultatem 

wielomiesięcznych debat fachowców, aktywistów miejskich oraz samorządowców 

nazwanych „Warszawskiego Okrągłego Stołu Reklamy”.  

Oto jego istotne fragmenty:  











http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/krajobraz-przegral-z-biznesem-ustawa-nic-nie-zmieni,533919.html


Podczas konferencji w dniu 3 listopada 2015 r. „Wdrażanie ustawy krajobrazowej  
w praktyce”, która została zorganizowana przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury  
i  Rozwoju oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, b. min.  
Olgierd R. Dziekoński tak skrótowo przedstawił możliwości działania i narzędzia,  
jakie dają gminie samorządowej przepisy Ustawy: 

 

Gminny „kodeks reklamowy” = porządek + dodatkowe dochody 

 
•zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe 

oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,  

•zasady i warunki sytuowania, gabaryty oraz liczba szyldów, które mogą być 

umieszczone na nieruchomości,  

•różne regulacje dla różnych obszarów gminy (przy określeniu w sposób 

jednoznaczny granic tych obszarów),  

•warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie 

obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy 

niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały,  

•wskazane obszary oraz rodzaje ogrodzeń i obiektów małej architektury  

dla których następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania. 
 



Opłata reklamowa 
 

Opłata reklamowa może być pobierana przez gminy jedynie  

na obszarach, na których obowiązuje „kodeks reklamowy”.  

 

Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe  

lub urządzenia reklamowe:  
 

• nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;  

 

• stanowią szyld o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania  

 obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  

oraz ogrodzeń;  

 

•są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;  

 

• służą wyłącznie do upowszechniania informacji:  
– trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,  
– o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków  
  wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są  
  w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz  
  cmentarzy.  



Skuteczna egzekucja 
 

* kara ograniczenia wolności albo nakładana wielokrotnie 

grzywna (w wysokości do 5 tys. zł),   

 

* kara administracyjna + decyzja administracyjna o 

dostosowaniu lub usunięciu reklam niezgodnych z 

kodeksem reklamowym,   

 

* ułatwienia ukarania osoby, która zleca nielegalne 

umieszczenie ulotek, czy zawieszenie nielegalnej reklamy 

osobie trzeciej, 

   

* przepadek nielegalnie umieszczonych banerów, co ułatwi 

samorządowi ich usunięcie.  



http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/koniec-z-reklamowym-chaosem-przyjeto-ustawe-krajobrazowa,526124.html


Podczas tej samej konferencji istotne aspekty wdrażania Ustawy, tj. sposobu działania 
gminy na podstawie jej przepisów, przedstawiała legislator  
w d. MIiR p. Tatiana Tymosiewicz, zwracając szczególną uwagę na: 

 

narzędzia ustawy krajobrazowej,  która zawiera dwa obszary merytoryczne: 

  

• reklama, ogrodzenia i mała architektura (na których koncentruje się niniejszy  
  wywód),  
 

• krajobraz i jego ochrona  

                                                                                                  oraz dwa obszary prawne: 

  

• nowe narzędzia – uchwała reklamowa, opłata reklamowa, kary administracyjne  

i audyt krajobrazowy, 

  

• wzmocnienie istniejących narzędzi – postępowanie egzekucyjne,  

   Kodeks wykroczeń, przeciwdziałanie oszpecaniu budynków,  

   decyzje z ustawy – Prawo ochrony środowiska.  
 



 

Dotychczasowe regulacje dotyczące kwestii reklamy, ogrodzeń i małej 

architektury mogły być przedmiotem planów miejscowych...  

 

Jednakże:  

•planami miejscowymi jest pokryte jedynie ok. 30% powierzchni kraju,  

 

•w planie miejscowym trudno jest wprowadzić przepisy przejściowe 

nakazujące dostosowanie obiektów (zgodnie z art. 35 ustawy  

o planowaniu możliwe jest trwanie dotychczasowego sposobu 

korzystania z terenu).   

 



 

„(…) istotną zmianą jest wprowadzenie nowych zapisów do ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, które nadają radzie gminy prawo do 

ustalenia w drodze uchwały warunków sytuowania obiektów małej architektury 

(w tym tablic i urządzeń reklamowych, ale także ogrodzeń) lub ustanowić zakaz 

ich wznoszenia oraz określić ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane. Zmiana ta jest o tyle 

istotna, że wprowadza całkowicie nową jakość w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej. Dotychczas tego typu zakazy lub nakazy były dopuszczalne jedynie  

w ramach ustalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

lub decyzji o warunkach zabudowy, których sporządzenie obarczone było 

skomplikowaną i długotrwałą procedurą administracyjną z uwagi na zakres 

przedmiotowy. Nowe prawo pozwala na wybiórcze skupienie się wyłącznie  

na kwestiach regulacji reklam, ogrodzeń i małej architektury, przez co unika 

nadmiernej komplikacji zagadnienia. Jest to z jednej strony rozwiązanie wysoce 

pożądane przy obecnej słabości rozwiązań planistycznych przewidzianych  

w polskim prawie. Z drugiej strony jednak nie należy zapominać, że instrument 

ten przyczyni się do ingerencji w zabudowę należącą do osób prywatnych, 

potencjalnie przymuszając je do poniesienia dodatkowych kosztów.” 

 
[Paweł Krzywulski, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, 30 października 2015r.]  



Nowe regulacje dotyczące kwestii reklamy, ogrodzeń i małej architektury  
są przedmiotem uchwały, o której mowa w art. 37a ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  – tzw. „uchwały reklamowej”.  
 







Szczególnie istotne jest to, że „uchwała reklamowa”:  

 

• ma charakter fakultatywny – jej podjęcie zależy od woli 

gminy – niepodjęcie oznacza stosowanie dotychczasowych 

przepisów, charakter ten jest wyrazem zachowania zasady 

subsydiarności,  

 

• jest swoistą pra-uchwałą dla możliwości stosowania 

innych narzędzi określonych w Ustawie, gdyż dopiero jej 

uchwalenie przez radę gminy:  

 

- umożliwia wprowadzenie opłaty reklamowej,  

- umożliwia nakładanie kar administracyjnych,  

- ułatwia stosowanie Kodeksu wykroczeń,  

- ułatwia stosowanie przepisów dotyczących oszpecania    

budynków. 



„Uchwała reklamowa” będzie w zakresie merytorycznym:  

• regulować kwestie tablic reklamowych, urządzeń    

  reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury     

  dotyczące zasad i warunków ich usytuowania, gabarytów,  

  standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów  

  budowlanych, z jakich mogą być wykonane,  

• mogła zawierać regulacje wprowadzające zakaz lokalizacji  

  reklam (nie można wprowadzić zakazu lokalizacji szyldów)  

  i ogrodzeń,  

• zawierać nakaz dostosowania istniejących obiektów  

  do nowych wymagań (wyłączenie obowiązku może dotyczyć   

  ogrodzeń i małej architektury),  

• powinna uwzględniać przepisy ustawy o drogach  

  publicznych dotyczące reklam świetlnych oraz  

  wyświetlających ruchome obrazy (określenie mocy światła,   

  zwolnienie dla szyldów z tego wymagania, określenie  

  warunków dla zmiany obrazów).  



Wyjątkami szczególne traktowanymi przez Ustawę są:  

 

• szyldy i obiekty małej architektury – nie może ich objąć  

   zakaz sytuowania,  

 

• szyldy – określa się zasady i warunki ich sytuowania,    

  gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone  

  na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej  

  działalność (nie określa się standardów jakościowych oraz  

  rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być  

  wykonane), by działania gminy nie utrudniały prowadzenia  

  działalności gospodarczej,  

 

• ogrodzenia autostrad i dróg ekspresowych oraz ogrodzeń  

   linii kolejowych – uchwała reklamowa nie ma zastosowania. 



Kwestie prawne związane z „uchwałą reklamową”:  
 

• nie ma obowiązku uchwalania „uchwały reklamowej”,  
• nie ma konieczności oczekiwania na wyniki audytu krajobrazowego,  

•„uchwała reklamowa” jest sporządzana i uchwalana w analogicznym  

  trybie jak plan miejscowy (co oznacza, że jej przygotowanie i przyjęcie  

   może trwać ok. kilkanaście miesięcy…),  

• procedurę planistyczną wszczętą przed dniem wejścia w życie ustawy  

  krajobrazowej (czyli przed 11 września 2015 r.)  kończy się zgodnie  

  z dotychczasowymi przepisami, a więc obecnie uchwalane plany  

  miejscowe mogą zawierać regulacje dotyczące reklam, ogrodzeń i małej  

  architektury,  

• z dniem wejścia w życie „uchwały reklamowej” utracą moc ustalenia  

  planów miejscowych dotyczące reklam, ogrodzeń i małej architektury  

  (co wynika z wymogu przestrzegania zasady braku dualizmu regulacji),  

• nowe plany miejscowe – sporządzane i uchwalane na podstawie  

  procedury planistycznej wszczętej po dniu wejścia w życie ustawy  

  krajobrazowej nie będą mogły zawierać regulacji dotyczących reklam,  

  ogrodzeń i obiektów małej architektury. 



 

  Przepisy przejściowe „uchwały reklamowej” (jak ma wejść w życie  

                                                                       i zacząć płynnie obowiązywać): 

 

•vacatio legis – określenie go umożliwia synchronizację wejścia w życie  

  planów miejscowych i uchwały reklamowej, 

 

• dostosowanie istniejących obiektów – ustawa krajobrazowa nakazuje,  

   by „uchwała reklamowa” przewidywała co najmniej roczny okres  

   na przystosowanie obiektów istniejących w dniu jej wejścia w życie,  

   co przy jej charakterze retrospektywnym pozwoli na dostosowanie się  

   do nowych wymagań; uchwała reklamowa może zwalniać z obowiązku  

   dostosowania się ogrodzenia i obiekty małej architektury, 

 

• regulacje dotyczące nośników reklamowych dla których uzyskano  

  pozwolenie na budowę – brak jest przeciwskazań, by przepisy  

  przejściowe „uchwał reklamowych” odmiennie traktowały taki rodzaj  

  obiektów. 
 
 



Procedura przygotowania i uchwalenia „uchwały reklamowej” 





 

Jednym z istotniejszych ekonomicznie rezultatów działania 

gminy na podstawie przepisów Ustawy, w szczególności 

podjęcia przez radę gminy ww. „uchwały reklamowej” 

obejmującej cały obszar gminy, jest opłata reklamowa: 

 

• opłata wprowadzana jest odrębną uchwałą rady gminy,  

• warunkiem wprowadzenia opłaty jest uchwalenie „uchwały  

  reklamowej”, 

• brak obowiązku wprowadzania opłaty reklamowej nawet  

   po przyjęciu „uchwały reklamowej”, 

• opłata składa się z dwóch części – stałej (za sam fakt  

   zajęcia przestrzeni) i zmiennej (zależnej od wielkości  

   reklamy), 

• Ustawa (przez zmianę w ustawie o podatkach i opłatach  

  lokalnych) określa górną granicę wysokości opłat, 

• wysokość opłaty reklamowej stanowi podstawę  

  do określenia wysokości kary administracyjnej.  

 



Ustawa wprowadzając zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym przepisami wprowadza możliwość stosowania przez gminę kar 

administracyjnych:  

• podstawą nałożenia kary jest przyjęcie „uchwały reklamowej” – kara jest 

związana z nośnikiem reklamowym niezgodnym z uchwałą (nie dotyczy ogrodzeń 

i małej architektury), 

• karę nakłada wójt w drodze decyzji na podmiot, który umieścił nośnik, w 

przypadku braku możliwości ustalenia takiego podmiotu karę pieniężną 

wymierza się właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi 

samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono 

nośnik reklamowy, 

• w przypadku przyjęcia uchwały o opłacie reklamowej stawki w niej określone 

stanowią podstawę do wymierzenia kary, 

•karę wymierza się od dnia wszczęcia postępowania do dnia dostosowania 

nośnika reklamowego do treści uchwały reklamowej, 

•kara stanowi dochód gminy. 

 



Ustawa wzmacnia Kodeks wykroczeń w konsekwencji wprowadzenia przepisu 

art. 63a zgodnie z którym ten kto umieszcza w miejscu publicznym do tego 

nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek 

albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody 

zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo 

grzywny: 

- dzięki uchwale reklamowej będzie łatwe do wykazania, które miejsca nie są 

przeznaczone do umieszczania na nich reklam, 

- wprowadzono karanie za podżeganie i pomocnictwo dzięki czemu nie tylko 

ten, kto fizycznie wiesza reklamę, ale także ten kto zleca i pomaga będzie 

karany, 

- wprowadzono możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów służących lub 

przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności 

sprawcy, dzięki czemu przepadkowi mogą ulec wszelkie przedmioty służące 

zamieszczeniu reklamy, w tym pojazdy, podnośniki, plakaty. 



Ustawa ułatwi egzekucję przepisów dotyczących oszpecania 

budynków, gdyż w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji wprowadzono wyjątek od zasady, iż grzywna 

w celu przymuszenia do wykonania obowiązku jest 

jednorazowa – w przypadku obowiązku utrzymania obiektu 

budowlanego w stanie nieoszpecającym otoczenia grzywna 

może być wielokrotnie nakładana – do chwili wykonania tego 

obowiązku – dzięki „uchwale reklamowej” będzie można 

łatwiej wskazać, iż reklama na danym budynku jest jego 

oszpecaniem. 

 

 

 





Reklama w pasie drogowym i w „pasie zakazu zabudowy” (określonym 

przez art. 43 ustawy o drogach publicznych): 

  

• uchwała reklamowa obejmuje całość gminy, a więc również teren dróg  

i pasa drogowego oraz pasa zakazu zabudowy, 

 

• posadowienie reklam w pasie drogowym zawsze wymaga zgody zarządcy drogi 

– wprowadza się możliwość zajęcia pasa nie tylko na podstawie decyzji ale i 

umowy cywilnoprawnej (uproszczenie procedury), 

 

• zarządca drogi może odmówić wydania zgody na reklamę w pasie drogowym 

nawet jeśli jest ona zgodna z uchwałą reklamową (może np. negatywne wpływać 

na bezpieczeństwo ruchu drogowego) – zgodność reklamy z uchwałą reklamową 

nie jest równoznaczna z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa. 



Sankcje:  

 

• w przypadku braku zgodności z uchwałą reklamową zastosowanie 

będą miały przepisy ogólne, 

 

• w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi (lub 

niezgodnie z treścią decyzji lub umowy) będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy o drogach publicznych (kara administracyjna za zajęcie 

pasa drogi – 10 krotność opłaty za zajęcie pasa), 

 

• dodatkowo zastosowanie będzie miał nowy przepis Kodeksu 

wykroczeń, w którym wprowadzono wykroczenie polegające na 

umieszczaniu reklamy świetlnej i reklamy o zmieniającym się obrazie, 

przy czym sankcjami są: 

- kara ograniczenia wolności lub kara grzywny, 

- możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów służących lub 

przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły 

własności sprawcy, 

- obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego (czyli np. usunięcia 

reklamy). 





 

Ponieważ nie są jeszcze znane rezultaty podjęcia przez rady gmin 

„uchwał reklamowych (w wielu gminach trwają dopiero prace nad ich 

przygotowaniem…), to nie jest jeszcze możliwa odpowiedź na pytanie 

„czy i jak podjęcie przez radę gminy „uchwały reklamowej” wpłynie na jej 

wizerunek i na działalność przedsiębiorców w gminie ?”  
 

Oczekuje się jednak, że gmina której rada podejmie tego rodzaju 

uchwałę będzie postrzegana jako taka wspólnota samorządowa, która 

dba o estetykę przestrzeni życia, tj.: zamieszkiwania, pracy i 

wypoczynku jej mieszkańców oraz gości, co może być dodatkową 

zachętą dla turystów (dla gminy o takich walorach), ale także dla 

przedsiębiorców i inwestorów, którzy coraz częściej podejmują decyzje 

w kontekście działań gminy na rzecz estetyki i ładu przestrzennego 

otoczenia, w którym ma prowadzona ich działalność gospodarcza.  

 

Nie bez znaczenia jest i to, że opłaty i kary stosowane na podstawie 

nowych przepisów mogą znacząco wzbogacić budżet gminy.  





Pojawiają się jednak głosy sceptyczne i krytyczne dotyczące skutków 
wejścia w życie ustawy krajobrazowej (nawet przy założeniu, że gminy – 
pomimo braku obowiązków podejmowania uchwał reklamowych – będą 
je stosować). Ustawa krajobrazowa ma uporządkować reklamowy chaos. 
Jednak firmy z branży reklamowej przekonują, że jeśli przepisy wejdą  
w życie, to właśnie one wpadną w kłopoty, a miasta wcale nie będą 

ładniejsze. „(…) przedstawiciele firm zajmujących się reklamą 

zewnętrzną twierdzą, że żadnej rewolucji nie będzie, a nowe przepisy 

mogą jedynie niekorzystnie odbić się na całej branży. - Ustawa nie 

zapewnia żadnego mechanizmu, który pomógłby uporządkować nasze 

otoczenie. A na podmioty prowadzące działalność reklamową nakłada 

kolejne opłaty i to, co dobrego do tej pory robiły, czyli remontowały 

kamienice ze środków reklamodawców w znacznym stopniu będzie 

ograniczone - uważa Joanna Szlemińska, wiceprezes zarządu Synergic. - 

Ustawa krajobrazowa w obecnym kształcie i na dzień dzisiejszy nie 

jest rewolucją. „Kowalski” nie zobaczy na ulicach odsłoniętych i 

pięknie wyremontowanych budynków, co więcej za parę lat zobaczy 

budynki odsłonięte, ale nie wyremontowane - dodaje Szlemińska.”  

  



 

 

„Wszystko zależeć będzie od "mądrości samorządów". Obawiam się, że większość 

z nich nie sprosta zadaniu. Wówczas przestrzeń publiczna nie zmieni się wcale lub 

nawet pogorszy - ocenia Kaczoń - Jeżeli wykonanie ułomnych zapisów ustawy będzie 

byle jakie, to wówczas profesjonalne firmy reklamy zewnętrznej i przestrzeń odczują to 

negatywnie. A samorządy zamiast zarabiać, będą tracić pieniądze - przewiduje 

prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. (…) Zdaniem prezesa IGRZ dzięki 

branży reklamy zewnętrznej pracę nad Wisłą ma kilkadziesiąt tysięcy osób. - W Polsce 

jest kilka ogólnokrajowych firm reklamy zewnętrznej. Prawie w każdym większym 

mieście działają firmy regionalne. Wokół branży działa duża liczba podwykonawców. 

To np. firmy budowlane i transportowe, świadczące usługi kontrolne i dokumentacyjne, 

czy drukarnie. W sumie dzięki naszej branży pracę posiada w Polsce kilkadziesiąt 

tysięcy ludzi. A w samych firmach jako takich jest ich kilka tysięcy osób - wylicza Lech 

Kaczoń.” [powyższe cytaty za serwisem prasowym PAP]  
 
Także przedsiębiorcy spoza branży reklamowej, a zwłaszcza właściciele 
nieruchomości gruntowych i budowlanych, które są udostępniane dla lokalizacji 
urządzeń reklamowych, obawiają się utraty istotnej części swoich przychodów… 



 

Ze względu na niedawne wejście w życie przepisów ustawy 

krajobrazowej, oraz wielomiesięczny tryb przygotowania „uchwały 

reklamowej” jest jeszcze za wcześnie na prezentację „dobrych praktyk” 

ilustrujących zastosowanie jej przepisów oraz rezultaty takich działań.  

 

Jest jednak pewna analogia dla spodziewanych rezultatów właściwego 

stosowania przepisów ustawy krajobrazowej w obserwowanych już  

w niektórych miastach (Kraków, Wrocław) efektów wprowadzenia 

przepisów dotyczących reklam i szyldów poprzez ustanowienie  

tzw. parku kulturowego. Park kulturowy to jedna z czterech form ochrony 

zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (art.7). Chroni ona określony obszar krajobrazu 

kulturowego oraz wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami 

nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej  

i osadniczej. Park może być powoływany przez radę gminy,  

po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

 

Najbardziej znanym z takich parków jest ten ustanowiony przez Radę  
miasta Krakowa: 





Park Kulturowy Stare Miasto 

[za bip.um.krakow.pl] 

Uchwała ta została podjęta w celu ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz 

historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz  

ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem, będącym obszarem wpisanym na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru 

zabytków. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały zakazy i ograniczenia  

w zakresie prowadzenia robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, 

umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz 

składowania i magazynowania odpadów. Przepisy uchwały obowiązują od 7 grudnia 

2011 r. Od tego dnia właściciele, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów 

położonych na terenie parku będą mieli pół roku na dostosowanie się do przepisów 

uchwały. 

 



 
 
Utworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto ma na celu: 
 
1. zachowanie i ekspozycję dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego 
układu urbanistycznego Miasta Krakowa w granicach Plant i Wzgórza Wawelskiego, 
2. ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych, 
3. ochronę funkcjonalną i kompozycyjną Plant Krakowskich oraz pozostałej 
zieleni, szczególnie historycznych ogrodów, skwerów oraz zieleni stoków Wzgórza 
Wawelskiego, z dopuszczeniem rewaloryzacji terenów zielonych, 
4. ochronę osi, ciągów i punktów widokowych umożliwiających bliskie  
i dalekie widoki na charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru,  
ze szczególnym uwzględnieniem widoków na Wzgórze Wawelskie, oraz widoków  
z obszaru Parku na charakterystyczne elementy zagospodarowania Miasta, 
5. ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej 
rozbudowie działalności handlowej i usługowej, ingerującej  
w formę architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję, 
jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni publicznej 
lub sprzecznej z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką. 
 



Ze Starego Miasta znikają nielegalne reklamy  
Autor: ancka  krakownaszemiasto.pl 2012-08-21 

 

Coraz mniej nielegalnych reklam na obszarze starego Miasta. To wynik 

obowiązujących przepisów o Parku Kulturowym Stare Miasto.  

 

O ponad 20 proc. zmniejszyła się liczba szyldów, tablic, wysięgników, zaśmiecających 

przestrzeń publiczną na Trakcie Królewskim.  

7 czerwca minął półroczny okres dostosowania się kupców, przedsiębiorców  

i właścicieli nieruchomości do przepisów dotyczących Parku Kulturowego Stare 

Miasto. Na obszarze parku obowiązują teraz zakazy i ograniczenia dotyczące zarówno 

umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej (znaków, 

szyldów, tablic itp.), jak i działalności usługowej, prowadzenia robót budowlanych  

oraz składowania i magazynowania odpadów. 

 

Rezultaty wprowadzenia Parku Kulturowego widać już gołym okiem. Na ul. 

Floriańskiej ubyło ponad 20 proc. elementów (tablic, wysięgników, szyldów, gablot),   

a na ul. Grodzkiej ponad 26 proc. elementów. W tym roku Miejski Konserwator 

Zabytków wydał na Trakt Królewski pozwolenia dla ponad 70 elementów. 



 

 

Na ul. Brackiej - przed 7 czerwca br. było ponad 100 elementów informacji wizualnej 

w przestrzeni ulicy. Obecnie jest ich około 30, a więc ubyło około 70 proc. elementów. 

Z kolei na ul. Szewskiej przed 7 czerwca br. było ponad 220 elementów informacji 

wizualnej w przestrzeni ulicy. Stan aktualny to około 150 elementów, a więc ubyło 

około 30 proc. z nich. 

 

Nie wszyscy jeszcze reklamy usunęli 

Straż miejska ściga tych, którzy jeszcze nie usunęli nielegalnych już reklam. SM 

zanotowała ponad 290 wykroczeń, wystawiła 100 mandatów karnych na kwotę ponad 7 

tys. zł, wystawiła ponad 130 pouczeń i przygotowała ponad 50 notatek pod wniosek o 

ukaranie do sądu. 

 

Pierwsze miasto w Polsce 

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce objęło obszar Starego Miasta Parkiem 

Kulturowym. Dzięki temu lepiej może chronić dziedzictwo kulturowe i krajobraz 

historycznego układu urbanistycznego Krakowa w granicach Starego Miasta i Plant 

oraz Wzgórza Wawelskiego. 



Funkcjonowanie ustanowionych dla tego parku kulturowego przepisów dot. reklam  
i szyldów oceniane jest bardzo pozytywnie, a w konsekwencji w Krakowie 
ustanawiane są kolejne parki kulturowe, zaś przykład Krakowa inspiruje inne miasta.  
 

Park kulturowy powstanie w Nowej Hucie. To problem dla 

reklamodawców 12 sierpnia 2015 r. onet.biznes 

 

Drugi już po Starym Mieście park kulturowy powstanie w Krakowie. Ta forma 

ochrony tkanki miejskiej oznacza obostrzenia dla reklamodawców. Ochroną 

zostanie objęty obszar o powierzchni 300 hektarów. Chodzi o tereny tzw. „starej” 

Nowej Huty, opactwo Cystersów w Mogile, dwór Jana Matejki w Krzesławicach oraz 

budynki centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego. 

Na terenie Nowej Huty 128 nośników ma Ströer Media. AMS nie podaje danych 

odnośnie do tej części miasta, ale w całym Krakowie ma 3255 nośników. W tej 

części miasta pojedyncze billboardy należą jeszcze do innych spółek, np. trzy 

nośniki posiada grupa reklamowa Easolution.pl. 



Przetarg na sporządzenie projektu planu ochrony wygrała na początku lipca 

Politechnika Krakowska - ten sam zespół ekspertów, który opracował plan ochrony 

parku kulturowego dla Starego Miasta. ¬"Ta instytucja pomogła oczyścić Stare Miasto 

z byle jakich rozwiązań reklamowych" - mówi Filip Szatanik, wicedyrektor Wydziału 

Informacji Urzędu Miasta. "Nie ma chaosu reklamowego i zgiełku. To rozwiązanie 

do tego stopnia się sprawdziło, że chcemy ustanowić park kulturowy w Nowej 

Hucie" - dodaje. Jak wyjaśnia, park kulturowy służy ochronie zabytków, nie wszystkie 

przestrzenie będą więc dostępne dla reklamodawców w takim zakresie jak dawniej.  

Na terenie parku kulturowego będą osobne uregulowania, na jakiej wysokości można 

umieszczać reklamy, jakiego rozmiaru, a także jakie elementy mogą zawierać nośniki,  

a jakie nie są dozwolone. Na Starym Mieście niedozwolone jest na przykład używanie 

na nośnikach reklamowych świateł ledowych. Uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia 

parków kulturowych w starej Nowej Hucie oraz Starym Podgórzu wraz  

z Krzemionkami Rada Miasta podjęła rok temu. 

 

Cały proces może zabrać jeszcze kilka lat. Gdy plan ochrony będzie gotowy, zostaną 

przeprowadzone konsultacje społeczne. ¬"Dla Starego Miasta cały proces trwał 

siedem lat. Biorąc pod uwagę, że park kulturowy ingeruje w przestrzeń publiczną  

i ogranicza swobodę reklamowania, jego ustanowienie chwilę trwa" – komentuje 

Szatanik. 
 



Park Kulturowy spełnia swoje zadanie  
2015-03-20 magicznykrakow.pl  

 

Na ulicach Krakowa jest coraz mniej billboardów, banerów  

i reklam. Udało się wyeliminować osoby trzymające tabliczki  

z reklamami, a meleksy nie wjeżdżają w ulicę Kanoniczą – takie 

pozytywne wiadomości można było usłyszeć na posiedzeniu Komisji 

Promocji i Turystyki Rady m. Krakowa. 

 

Urzędnicy zaprezentowali statystyki. Z ulic Krakowa systematycznie 

od 2011 r. znikają banery i billboardy. Na samej tylko Floriańskiej 

ich liczba stopniała z 350 do 200. - Powołanie Parku Kulturowego 

dla Starego Miasta było jednym z największych osiągnięć 

poprzedniej kadencji - mówił przewodniczący RMK Bogusław 

Kośmider. Przykładem niech będzie ulica Floriańska, na której ilość 

billboardów i banerów zmalała prawie o połowę. Zdanie Bogusława 

Kośmidera podzielają inni członkowie komisji, którzy tego typu 

przepisy chcą uchwalić dla części Nowej Huty oraz Podgórza. 



W centrum Rybnika ma być ładniej. Powstanie Park Kulturowy 
nowiny.pl  15 stycznia 2016 r.  

 

 

W Rybniku rozpoczęły się prace nad stworzeniem parku kulturowego. Jest to jedna 

z form ochrony zabytków – wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Ochroną ma zostać objęty obszar śródmieścia miasta o powierzchni około 

121 hektarów, jako historyczna i kulturowa kolebka Rybnika podlegająca szczególnej 

ochronie. – Chcemy ratować to, co jest naszym dziedzictwem kulturowym, czyli 

XIX-wieczne centrum Rybnika. Ustawa, która daje takie możliwości, jest z 2003 r. 

Niestety, do teraz nikt tego nie wykorzystał. Park kulturowy sprawi, że np.  

w śródmieściu będzie mniej możliwości budowania obiektów tymczasowych, będą 

ograniczenia jeżeli chodzi o reklamy w witrynach sklepowych – mówi Wojciech 

Student, pełnomocnik prezydenta ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej. 



Ład i estetyka 

 

Część obszaru proponowanego parku kulturowego jest objęta ochroną 

konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, a także wpisana do rejestru zabytków. Na jego obszarze 

znajduje się wiele zabytkowych i wartościowych kulturowo obiektów  

tj. obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków. Zakres i forma ochrony tych obiektów jest zawarta 

w wielu przepisach. – Mamy prawo korzystać z przestrzeni miasta  

i wszelkich jego dobrodziejstw. Jednocześnie mamy obowiązek 

ochrony tej przestrzeni. Utworzenie na terenie śródmieścia parku 

kulturowego daje możliwość ochrony jego wyjątkowego charakteru oraz 

wprowadzenia ładu estetycznego w mieście. Dziś centrum miasta 

wymaga uporządkowania, a stworzenie parku kulturowego będzie 

narzędziem do poprawy jego atrakcyjności – twierdzi Piotr Kuczera, 

prezydent Rybnika. 



Najpierw upomnienia potem mandaty 
 

Park kulturowy powstanie dzięki uchwale podjętej na sesji Rady Miasta Rybnika, 

która będzie zakładała ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, 

zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego 

charakteru najstarszej części miasta. Przepisy te określą między innymi jakie będą 

mogły być w tym obszarze elewacje, reklamy, zasady prowadzenia działalności  

czy porządkowania terenu. Łatwiejsze też będzie pozyskanie dofinansowania  

na remont obiektu zabytkowego zlokalizowanego na tym obszarze. – Władze naszego 

miasta chcą przedstawić radnym jeszcze dwie uchwały, które mają szczegółowo 

opisywać co będzie zabronione, a co dozwolone na obszarze parku kulturowego. 

Następnie zostaną one przekazane do konsultacji społecznych – tłumaczy Agnieszka 

Skupień, asystentka prezydenta Rybnika, która twierdzi również, że obecnie brak jest 

uregulowań prawnych w wielu tych kwestiach, a jeśli są, to droga administracyjna  

do ukarania osób nieprzestrzegających przepisów jest długa. Po utworzeniu parku 

kulturowego za naruszenie zasad straż miejska będzie mogła od razu karać 

mandatami. – To prawda, straż miejska będzie mogła wystawiać mandaty.  

Na początku jednak na pewno będzie mocno liberalna i zacznie od pouczeń – uspakaja 

Wojciech Student. 



Potrzebny czas 

 

Jak przekonują władze Rybnika, pozytywny efekt wprowadzenia 

parku kulturowego będzie odczuwalny po jakimś czasie. – Podobną 

rozwiązania wprowadzono w wielu miastach, m.in. we Wrocławiu. Tam 

do ustawy pierwsze dostosowały się duże sieci – zdali sobie sprawę jakie 

negatywne skutki może przynieść nieprzestrzeganie nowych zasad. Po 

roku okazało się, że największymi zwolennikami parku kulturowego byli 

jego przeciwnicy. Jestem przekonany, że u nas będzie podobnie – kończy 

Wojciech Student, pełnomocnik prezydenta ds. inwestycji i gospodarki 

przestrzennej.  

 

Według Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w całej Polsce jest 

obecnie 30 parków kulturowych. 







 

Firmy reklamy zewnętrznej czarno widzą skutki ustawy 

krajobrazowej: samorządy nie zmniejszą bałaganu 
 

[wirtualmedia.pl - 20 maja 2015 r.]  

„To samorządy będą odpowiedzialne za egzekucję tego prawa. Ich uchwały 

zdecydują o wyglądzie naszych miastach. Lokalne ustalenia dot. zasad 

funkcjonowania reklamy zewnętrznej na terenie konkretnych miast określą 

skalę obecności i typ konstrukcji reklamowych na danym terenie  

- potwierdza Marcin Stan, członek zarządu Cityboard Media. - Poważnym 

niebezpieczeństwem jest stanowienie przepisów dotyczących 

funkcjonowania reklam w przestrzeni miast przez radnych - osoby, które nie 

dysponują wiedzą o systemowych urządzeniach reklamowych i specyfice 

działania reklamy w mieście. Brak podstawowych informacji, co wyróżnia 

reklamę systemowa od innych spontanicznie i bezprawnie stawianych  

i zawieszanych tablic, banerów i szyldów, niesie realne zagrożenie  

dla jakości przestrzeni w miastach - ocenia.” 



 

„Z kolei Marcin Schoen, prezes Izby Gospodarczej Reklamy 

Wielkoformatowej i współwłaściciel Street Media, zwraca uwagę  

na inny skutek sytuacji, w której konkretne przepisy będą ustalać 

osobno samorządowcy. - Może zdarzyć się tak, że tylko w pewnej 

części miasta cennej krajobrazowo określone formy reklamy będą 

zabronione, co jednak automatycznie wzmocni ich pozycję na innych 

terenach. Gminy które są biedniejsze i nie widzą u siebie problemu 

krajobrazowego będą stosować bardziej liberalne przepisy i być może 

reklam zewnętrznych będzie tam więcej - prognozuje. - Rzeczywiste 

uprawnienia otrzymają urzędnicy miejscy, których liczbę trzeba będzie 

znacząco zwiększyć. Może to stanowić element korupcjogenny - uważa 

Magdalena Kotuła, PR manager Grupy Ströer w Polsce.” 

 



„Branża outdoorowa obawia się, że samorządy nałożą duże opłaty za reklamy  

w przestrzeni publicznej. - Nowa ustawa nie daje narzędzi do porządkowania 

przestrzeni, odnosi się jedynie do reklam. Wiemy o tym my, wiedzą o tym sami 

posłowie, mówiąc już o jej nowelizacji. Ta sytuacja nie ma nic wspólnego ani  

z ochroną krajobrazu, ani  tym bardziej z dążeniem do regulacji i podniesienia 

standardów działania w reklamie zewnętrznej - ocenia Marcin Maszewski, 

członek zarządu Jet Line. - Zamiast tego ustawa naraża Skarb Państwa  

na wypłaty odszkodowań w sytuacjach nakazów rozbiórki legalnych konstrukcji, 

nie przewiduje odszkodowań za dostosowanie nośników do nowych przepisów i 

otwiera kuszącą drogę legalizacji działań bezprawnych przez nałożenie podatków 

(opłat) - dodaje. - Na konstrukcje reklamowe zostaną nałożone dodatkowe opłaty 

tzw. reklamowe, a ich wysokość pozostaje w gestii poszczególnych samorządów. 

Zaprzeczeniem państwa prawa jest ustanowienie i pobieranie takich samych 

opłat  od reklam legalnych i nielegalnych. Opodatkowując w ten swoisty sposób 

nielegalną działalność,  państwo akceptuje działania niezgodne z prawem - tak 

stanowione przepisy kompromitują ustawodawców - krytykuje Marcin Stan” 



 
„Gminy otrzymują od dawna wyczekiwane narzędzia mające pozwolić 

uregulować to, jak w miastach wiszą reklamy. 

 
Ograniczenia będzie można wprowadzać z pomocą uchwał, a ustawodawca 

przewidział solidne kary za łamanie tak określonych zasad oraz warunków. Będzie  

to nawet czterdziestokrotność tzw. opłaty reklamowej (tę ustalą gminy – maksymalna 

cena to 2,5 złotego za dzień + 20 groszy za metr kwadratowy). Kary administracyjne, 

sięgające 30 tys. złotych, będą mogły być nakładane wielokrotnie. 

 

Mówiąc krótko: ustawa daje samorządom bat, który w założeniu ma zostać 

wykorzystany do tego, by posprzątać przestrzeń. Czy zostanie? O tym, jakie efekty 

przyniesie tzw. ustawa krajobrazowa, będzie decydować jakość samorządu oraz 

presja wywierana na niego przez rosnące w siłę i świadomość własnej mocy 

społeczeństwo obywatelskie. Zależnie od jednego i drugiego efekty mogą być bardzo 

różne, ponieważ prawo w takim kształcie pozwala na wykorzystanie go do osiągania 

jednego z dwóch sprzecznych celów: zwiększenia opodatkowania i napełniania 

skarbonki lub zadbania o przestrzeń. 

 

– To, czy narzędzia są dobre, będzie zależało od lokalnych dyspozycji. Od tego, czy 

miasta wybiorą łatwy zarobek, czy ochronę przestrzeni, czy może zrównoważą je 

między sobą. Pojawiają się już takie opinie, że niektórzy pójdą w stronę łatwego 

zarobku i będą sprzedawać wszystko, co się da. Inni mogą sięgnąć po rozwiązania 

restrykcyjne. Myślę, że u nas zwycięży jakiś rozsądny kompromis – przewiduje 

Stanisław Podkański, architekt miasta w Katowicach. 

 



 
 
 

Na to, by zobaczyć, co z nowym narzędziem zrobią samorządowi 

włodarze, trzeba jeszcze poczekać. I to raczej dłużej niż krócej.  

Plany nie są jeszcze sprecyzowane. O kwestii uporządkowania reklam 

mówi się od dawna i są różne drogi ku temu prowadzące. Jedną z nich 

są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. – stwierdza 

Podkański. 

 

Według ostrożnych szacunków rzecz może zacząć działać w sześć 

miesięcy po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP. (…) Niektórzy 

wspominają nawet o osiemnastu miesiącach. 

 

Dopiero wtedy okaże się, czy samorządy wykorzystają to narzędzie 

jako grabie, którymi można ogarnąć najbliższe otoczenie, czy może 

raczej grabić będą jedynie pieniądze reklamodawców za 

pośrednictwem branży reklamowej. 

  
[za: Tomasz Borejza – socjolog i dziennikarz. Związany m.in. z tygodnikiem „Przegląd” i portalem 

Krowoderska.pl. Bloguje na www.borejza.pl. 2 czerwca 2015 r.] 

http://www.borejza.pl/


http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35636,18754513.html?i=0




dziękuję za uwagę ! 

 

 grzegorzabuczek@yahoo.pl  


