RAPORT - PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU W SPRAWIE ZASAD
I WARUNKÓW SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ
REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ
OPINIE/UWAGI ZGŁOSZONE NA FORMULARZACH/PRZEZ STRONĘ
LP

ZAKRES,
KTÓREGO
DOTYCZY
UWAGA:

TREŚĆ OPINII/ UWAGI
PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA
ZAPISU

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

Do strefy I włączyć pasy drogowe wraz
z nieruchomościami przyległymi do
tych dróg tj. drogi krajowe, drogi
wojewódzkie, drogi powiatowe
„Obszar krajobrazu śródmiejskiego”

Zachować przejrzystość i czystość
reklamową w pasach dróg, które są
wizytówkami miasta. Odbiór wizualny
dla osób przyjeżdżających lub
przejeżdżających przez Słupsk.

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

1

Zał. do uchwały
granice podziałów
na strefy
– str. 19

2

Zał. 2 do uchwały Zakaz na terenie całego miasta
prezentacja
stosowania murali reklamowych,
– str. 32
reklam mobilnych, reklam LED,
banerów

Takie środki reklamy są bardzo
Uwaga
agresywne
bezzasadna
i powodują zagrożenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, są brakiem
poszanowania przestrzeni i znaczącym
wyrazem zaśmiecania jej

3

Zał. 2 do uchwały Ograniczyć powierzchnię wyklejenia
prezentacja
szyb witryn i drzwi do max. 5%
– str. 38

Należy dążyć do jak najmniejszej
powierzchni wyklejania witryn

Uwaga
- w innych uwagach do projektu uchwały wnioskowano
nieuwzględniona zwiększenie możliwości wyklejania do 100% powierzchni szyb
witryn i drzwi
- wskazane w projekcie ograniczenie powierzchni wyklejenia szyb
witryn i drzwi w obszarze I do 10% stanowi znaczne i
wystarczające ograniczenie
ograniczeni

4

Zał. 2 do uchwały Szyld wyklejany do 8 % witryny
prezentacja
– str. 39

Należy dążyć do jak najmniejszej
powierzchni wyklejania witryn

Uwaga
- w innych uwagach do projektu uchwały wnioskowano
nieuwzględniona zwiększenie możliwości wyklejania do 100% powierzchni szyb
witryn i drzwi
- wskazane w projekcie ograniczenie powierzchni wyklejenia szyb
witryn i drzwi w obszarze I do 10% stanowi znaczne i
wystarczające ograniczenie

Uwaga
bezzasadna

- ustalenia zawarte w projekcie uchwały obejmują również tereny
pasów drogowych
- ustalenia te różnią się w zależności od strefy, w której pasy
drogowe są usytuowane
- ustalenia dla pasów
pasó drogowych są takie same, jak dla
pozostałych terenów w danej strefie i są wystarczające, by
chronić krajobraz miasta odbierany przez poruszających się
środkami komunikacji
- projekt uchwały zawiera wnioskowany zakaz
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5

Zał. 2 do uchwały w strefie I całkowity zakaz
prezentacja
umieszczania reklam na siatkach
– str. 41,42
ochronnych na czas budowy,
remontów

strefa I powinna być bardzo chroniona Uwaga
przed wielkogabarytowymi reklamami, nieuwzględniona
taka forma reklamy jak siatka
ochronna może prowadzić do nadużyć
reklamowych na dłuższy czas

- aby uniknąć nadużyć w tym zakresie wprowadzono ograniczenia
dotyczące dopuszczalnej powierzchni reklam na siatkach
ochronnych, czasu ich ekspozycji i możliwości prowadzenia tych
samych lub kolejnych działań reklamowych na rusztowaniach na
danej elewacji

6

Zał. 2 do uchwały Szyld wyklejany do 20 % witryny
prezentacja
– str. 49

należy dążyć do jak najmniejszej
powierzchni wyklejania witryn

Uwaga
- w innych uwagach do projektu uchwały wnioskowano
nieuwzględniona zwiększenie możliwości wyklejania do 100% powierzchni szyb
witryn i drzwi
- wskazane w projekcie ograniczenie powierzchni wyklejenia szyb
witryn i drzwi w obszarze III do 30% stanowi znaczne
i wystarczające ograniczenie
- w obszarze III, obejmującym tereny położone poza ścisłym
centrum, dla budynków nie będących zabytkami ani budynkami
historycznymi dopuszczono większą swobodę w komponowaniu
witryn

7

Zał. 2 do uchwały REKLAMOWE SIATKI OCHRONNE
prezentacja
na rusztowaniach reklama o pow. do
– str. 52
20% siatki

należy dążyć do jak najmniejszej
powierzchni, taka forma reklamy jak
siatka ochronna może prowadzić do
nadużyć reklamowych na dłuższy czas

Uwaga
- aby uniknąć nadużyć w tym zakresie wprowadzono ograniczenia
nieuwzględniona dotyczące dopuszczalnej powierzchni reklam na siatkach
ochronnych, czasu ich ekspozycji i możliwości prowadzenia tych
samych lub kolejnych działań reklamowych na rusztowaniach na
danej elewacji

8

Zał. 2 do uchwały Okres dostosowania: reklamy LED,
prezentacja
murale reklamowe - 1 rok
– str. 55
banery, reklamy mobilne - 1 miesiąc

należy dążyć do jak najszybszej
eliminacji środków reklam, które są
bardzo agresywne i powodują
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, są brakiem poszanowania
przestrzeni i znaczącym wyrazem
zaśmiecania jej

Uwaga
- w innych uwagach do projektu uchwały wnioskowano wydłużenie
nieuwzględniona okresów dostosowania
- zaproponowane w projekcie uchwały okresy dostosowania
są wystarczające i jednocześnie możliwe do realizacji
i egzekwowania

9

Zał. 2 do uchwały na chwilę obecną pozostawić
prezentacja
możliwość stosowania ogrodzeń z
– str. 58
siatki i paneli

pozostawić możliwość stosowania tego Uwaga
typu ogrodzeń z zastrzeżeniem że nie częściowo
można zasłaniać tego typu ogrodzeń
uwzględniona
typu folie, siatki itp.

- w obszarze I wprowadzono zapis dotyczący zakazu stosowania
typowych siatek ogrodzeniowych i paneli/siatek zgrzewanych
od strony przestrzeni publicznych z wyjątkiem ogrodzenia
obiektów sportowych np. kortów, boisk itp. oraz tymczasowego
wygrodzenia placu budowy wyłącznie na czas trwania budowy
- w obszarze II-zakaz stosowania typowych siatek ogrodzeniowych
z wyjątkiem ogrodzenia obiektów sportowych np. kortów, boisk
itp. oraz tymczasowego wygrodzenia placu budowy wyłącznie na
czas trwania budowy
- w obszarze III – brak zakazów
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Zał. 2 do uchwały utrzymać całkowity zakaz na terenie
prezentacja
miasta stosowania ogrodzeń z blachy
– str. 58
za wyjątkiem tymczasowego
ogrodzenia placu budowy ale nie
więcej jak 6 miesięcy

należy dążyć aby ogrodzenia z blachy
budów również posiadały estetykę materiał nie może być zniszczony,
pomalowany w różne kolory
(pstrokaty) itp. - np. szary kolor
neutralny

11

Zał. 2 do uchwały utrzymać zakaz stosowania ogrodzeń
prezentacja
betonowych od strony ulic, dróg,
– str. 58
ciągów pieszych itp.

ogrodzenia betonowe nie powinny być Uwaga
stosowane od strony ulic, dróg ciągów częściowo
pieszych
uwzględniona

12

Zał. 2 do uchwały ustalić okres dostosowania ogrodzeń prezentacja
4 lata
– str. 59

estetyka miasta

Zał. 2 do uchwały należy określić zasady umieszczania
prezentacja
informacji o sprzedaży, wynajmie
– str. 31
lokalu lub nieruchomości

brak norm, zasad oraz ustalonych
Uwaga
treści informacji może doprowadzić do bezzasadna
chaosu

13

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

Uwaga
- nie wprowadzono wnioskowanego zapisu dotyczącego
nieuwzględniona ograniczenia stosowania tymczasowego ogrodzenia placu budowy
do 6 miesięcy ze względu na fakt, iż budowa trwa zwykle dłużej
niż wnioskowane 6 miesięcy

- wprowadzono zapis: „…zakazuje się stosowania dla ogrodzeń
stałych następujących materiałów: prefabrykowanych betonowych
przęseł…”

Uwaga
- brak przepisów wykonawczych/ narzędzi pozwalających na
nieuwzględniona skuteczne egzekwowanie takich zapisów
- zasady umieszczania informacji o sprzedaży, wynajmie lokalu lub
nieruchomości określa § 3. ust 3 pkt 3 projektu uchwały

14

§1 ust.1

Uchwała musi obejmować obszar całej Brak uzasadnienia
gminy, zgodnie z art. 37a ust. 5
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i nie
jest możliwe uchwalenie jej jedynie
dla wybranych fragmentów gminy, np.
obszaru miasta.

Uwaga
bezzasadna

- uchwała obejmuje całą gminę. Miasto Słupsk jest odrębną gminą
w zakresie swoich granic administracyjnych

15

§3 ust.1 pkt 1

W akcie normatywnym niższym rangą Brak uzasadnienia
niż ustawa bez upoważnienia
ustawowego nie formułuje się definicji
ustalających znaczenia określeń
ustawowych, w szczególności w akcie
wykonawczym nie formułuje się
definicji, które ustalałyby znaczenia
określeń zawartych w ustawie
upoważniającej. Tym samym za
wadliwe uznać należy zdefiniowanie
pojęcia „baner”. Pojęcie to występuje
na gruncie przepisów upzp, jako
przykład tablicy reklamowej (patrz:
art. 2 pkt 16b upzp). Niezależnie od
tego, w obecnym kształcie w definicji

Uwaga
bezzasadna

- art. 2 pkt 16b upzp definiuje pojęcie tablicy reklamowej,
w której baner jest wymieniony jako przypadek szczególny,
w związku z czym art. ten nie definiuje słowa "baner". Projekt
uchwały nie przekracza zatem upoważnienia ustawowego.
Ustawodawca przyznał bowiem kompetencje radzie gminy do
ustalenia zasad i warunków, których nie da się wprowadzić bez
wprowadzenia definicji. Nie są one sprzeczne z obowiązującym
prawem, jedynie definiują pojęcia, które dotychczas nie miały
definicji legalnej dla potrzeb stosowania zasad i warunków
określonych w uchwale
- jednocześnie należy wskazać, że zmieniono definicję słowa
"baner": tablica reklama wykonana na miękkim podłożu,
z wyłączeniem reklam umieszczanych w gablotach ekspozycyjnych
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zawiera się również ekspozycję na
tablicach reklamowych, treści
reklamowych nadrukowanych na
materiały winylowe. W kontekście
ustanowienia szeregu zakazów dla
banerów wydaje się to sprzeczne z
celem ustawy krajobrazowej poprawianiem estetyki przestrzeni treści reklamowe umieszczone na
materiałach winylowych
charakteryzują się zazwyczaj
wyższymi walorami estetycznymi
niż w przypadku tradycyjnego papieru.
16

§3 ust. 1 pkt 1)

Niezrozumiałe i nieuprawnione
Brak uzasadnienia
zróżnicowanie sytuacji posiadaczy
tablic reklamowych w zależności od
ich wielkości. Dopuszczenie formatu
6x3 (pow. 18m2) jako maksymalnej
jest niezrozumiałe. Pominięto format
12x4 (pow. 48m2), który jest formatem
typowym, monitorowanym i
utrwalonym jako standardowy w
Polsce, zgodnie ze stanowiskiem Izby
Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

Uwaga
- na terenie Miasta dopuszcza się jedynie wielkości billboardów
nieuwzględniona wskazane w uchwale, jednakże nie większe niż 18m2, jako
formaty odpowiednie dla skali miasta i właściwe dla zachowania
ładu przestrzennego

17

§4 ust. 1 pkt 6)

Uchwała nie może zmieniać ustawy;
wskazane odległości nie są zgodne z
art. 43 ustawy o drogach publicznych.

Uwaga
bezzasadna

- zapisy uchwały nie naruszają zapisów ustawy o drogach
publicznych, która reguluje te kwestie wyłącznie dla terenów
niezurbanizowanych

18

§4 ust. 2 pkt 2)

Przekroczenie upoważnienia
Brak uzasadnienia
ustawowego kwestia oświetlenia nie
mieści się w zakresie który może być
regulowany w uchwale. Dodatkowo
definicja w obecnym kształcie nie
uwzględnia oświetlenia zmieniającego
natężenie oświetlenia w stosunku do
natężenia światła na zewnątrz.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- uchwała reguluje kwestie oświetlenia wyłącznie
w przypadku, gdy stanowi ono element tablicy lub urządzenia
reklamowego.
- dodano zapis: " dopuszcza się zmianę natężenia światła
w zależności od pory dnia: oświetlenie dzienne i nocne "

19

§7 ust. 2 pkt 3
lit.g

Niezrozumiałe ograniczenie wysokości
billboardów do 8m, stojące w

Uwaga
- przyjęto, że ograniczenie i ujednolicenie wysokości billboardów
nieuwzględniona stwarza lepszą perspektywę, porządkuje przestrzeń i korzystnie

Brak uzasadnienia

Brak uzasadnienia
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z funkcją tablicy, która jako narzędzie
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wpływa na ład przestrzenny w mieście;
- billboardy tej wielkości są odpowiednie dla skali miasta
i jego zabudowy
- dodano zapis ustanawiający dopuszczoną tolerancję ±5%

20

Uwaga ogólna

Uchwała reguluje zagadnienia reklamy Brak uzasadnienia
mobilnej oraz reklamy obnoszonej,
które nie mieszczą się w upoważnieniu
ustawowym będącym podstawą do jej
wydania.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- usunięto zapis dotyczący uchwały obnoszonej
- zagadnienia reklamy mobilnej, wg definicji podanej w uchwale,
mieszczą się w upoważnieniu ustawowym

21

Uwaga ogólna

Przepisy dostosowawcze nie precyzują Brak uzasadnienia
podmiotu, który miałby dokonać
dostosowania, na czym miałoby ono
polegać, w jakim trybie i na podstawie
jakich przepisów się odbywać oraz za
jakim odszkodowaniem dla podmiotów
posiadających tytuł prawny do takich
tablic, posadowionych zgodnie z
przepisami prawa i na podstawie
istniejących w obrocie prawnym
decyzji administracyjnych. Wskazane
terminy dostosowania są zbyt krótkie i
stanowią nadmierną ingerencję w
prawa nabyte i interesy w toku, a
także konstytucyjnie chronione prawa
majątkowe przedsiębiorców i
właścicieli nieruchomości. Zgodnie z
art. 2 Konstytucji RP prawodawca, w
tym miejscowy, powinien stworzyć
regulację przejściową umożliwiającą
wywiązanie się z istniejących umów
cywilnoprawnych. Zasadą ochrony
praw nabytych objęte są przy tym
zarówno prawa nabyte w drodze
skonkretyzowanych decyzji
przyznających świadczenia, jak i
prawa nabyte zgodnie z ustawą przez
zgłoszenie wniosku o ich przyznanie.
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie

Uwaga
do
rozstrzygnięcia
na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

- uwaga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na kolejnym etapie
procedowania uchwały
Intencją ustawodawcy było wprowadzanie w akcie prawa
miejscowego jednolitych warunków dla wszystkich podmiotów,
odcinając się od funkcjonującego uprzednio braku regulacji
w tym zakresie. Stąd tzw. ustawa „krajobrazowa” pomija kwestię
„praw nabytych” i przewiduje wprowadzenie nowych regulacji,
identycznych dla wszystkich. Dotychczasowy brak podstawy
prawnej do odmowy wydania „zgody budowlanej”
na montaż reklam skutkował często stawianiem reklam
wykorzystujących lukę prawną bez poszanowania ładu
przestrzennego, co ustawodawca uznał za jeden z podstawowych
elementów, które uchwały gmin mają uregulować.
- zgodnie z przepisami art. 37a ust. 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwała,
o której mowa w ust. 1, może przewidywać różne regulacje dla
różnych obszarów gminy - z uwagi na możliwość wprowadzenia
różnych regulacji dla różnych obszarów, istnieje możliwość
różnicowania terminów dostosowania, skorzystano
z tej możliwości i ustanowiono różne terminy dostosowania
w zależności od lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych
w mieście. Krótsze terminy dostosowania dotyczą obszarów
najcenniejszych kulturowo i architektonicznie – priorytetem
jest jak najszybsze uregulowanie kwestii reklamowej na tych
obszarach. Priorytet ten wynika m.in. z konsultacji społecznych,
gdzie część respondentów wskazała na konieczność szczególnej
ochrony obszarów zabytkowych i ścisłego centrum.
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podkreślał, że odstąpienie od zasady
ochrony praw nabytych jest
dopuszczalne tylko w szczególnych
okolicznościach, gdy przemawia za
tym inna zasada prawno
konstytucyjna. W sposób jednakowy
potraktowano też tablice reklamowe
postawione w sposób legalny i
nielegalny,
co narusza zasadę zaufania do
organów państwowych. Nigdzie nie
jest też wskazane co właściwie
oznacza pojęcie "dostosowanie",
według jakich procedur miałoby ono
zostać zrealizowane
22

Brak wskazania

Prawidłowa wykładnia i prawidłowe
zastosowanie Art.37a ust.9 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przy planowanym
uchwaleniu przez radę Miasta Słupska
tzw. uchwały krajobrazowej.

Należy wprowadzić zapis:
Obowiązek dostosowania tablic i
urządzeń reklamowych określony w
niniejszej uchwale nie dotyczy takich
tablic i urządzeń reklamowych
istniejących w dniu wejścia w życie
uchwały, które zostały usytuowane na
podstawie ostatecznych pozwoleń na
budowę albo na podstawie zgłoszeń
robót budowlanych, co do których
właściwy organ wyraził zgodę w
sposób wyraźny lub dorozumiany, tj.
poprzez niewniesienie sprzeciwu we
właściwym terminie.

Uwaga
do
rozstrzygnięcia
na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

- uwaga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na kolejnym etapie
procedowania uchwały
Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) rada gminy może ustalić w formie uchwały, będącej
aktem prawa miejscowego (ust. 4), 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. Zgodnie z ust. 9 tego artykułu uchwała, o której mowa
w ust. 1, określa 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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015
r. zmieniająca m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) nie zawiera przepisów
przejściowych dotyczących wprowadzenia nowych uregulowań w
opiniowanym zakresie. Nowe przepisy mają więc w mojej ocenie
zastosowanie nie tylko do form reklamowych, które będą
montowane po wejściu uchwały w życie, ale także do tych już
istniejących, skoro ustawodawca w odrębny sposób nie
uregulował tej kwestii. Oznacza to, że nawet jeśli reklamę
zamontowano zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, to z
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chwilą wejścia w życie uchwały może ona stać się konstrukcją lub
formą nielegalną. Jeśli dana forma reklamowa nie będzie
spełniała nowych wymagań, trzeba ją będzie bezwzględnie do
nich dostosować w terminie minimum 12 miesięcy. Należy jednak
podkreślić, że przepisy powyższe budzą kontrowersje. Zarzuty
dotyczą przede wszystkim naruszenia konstytucyjnej zasady
ochrony praw nabytych, wynikającej z art. 2 Konstytucji RP. W
tym miejscu należy jednak podkreślić, że konstytucyjna zasada
ochrony praw nabytych zakazuje arbitralnego znoszenia lub
ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostce lub
innym podmiotom prywatnym występującym w obrocie prawnym.
Nakaz ochrony praw nabytych nie oznacza jednak
nienaruszalności tych praw. „Jak wywiódł Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z 19 marca 2001 r., bezwzględna ochrona praw
nabytych prowadziłaby do petryfikacji systemu prawnego,
uniemożliwiając wprowadzenie niezbędnych zmian w
obowiązujących regulacjach prawnych. Konstytucja dopuszcza
ustanawianie regulacji, które ograniczają lub znoszą prawa
nabyte, jeżeli jest to uzasadnione celem legitymowanym
konstytucyjnie. Ingerując w prawa nabyte, prawodawca powinien
jednak wprowadzić rozwiązania prawne, które zawężają do
niezbędnego minimum negatywne skutki dla zainteresowanych i
umożliwiają im dostosowanie się do nowej sytuacji, w
szczególności przez wprowadzenie odpowiedniej vacatio legis lub
ustanowienie przepisów przejściowych ułatwiających adresatom
norm prawnych dostosowanie się do nowych regulacji” (vide
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2002 r. sygn. K.
32/00, OTK ZU nr 3/2001). Jedną z wartości, czy zasad
konstytucyjnych jest dbałość o krajobraz. Można byłoby ją
wyinterpretować z art. 74 konstytucji, zgodnie z którym ochrona
środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Jest to jednak
kwestia dyskusyjna, podobnie jak inne ewentualne wartości,
które szczególnie uzasadniają ochronę interesu publicznego.

23

Rozdział II §4 ust.6 Odległości usytuowania nośnika
reklamowego od skrzyżowania, miejsc
pamięci, sygnalizacji świetlnej,
krawędzi lustra wody

Opisane w projekcie uchwały
odległości wykluczają posadowienie
reklam w tych miejscach z uwagi na
np. wielkość działki. Istniejące
konstrukcje na które zostało wydane
stosowne pozwolenie na budowę nie

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- przeanalizowano proponowane odległości i dokonano korekt w
celu uelastycznienia zapisów.
Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa krajobrazowa określa
wprowadzenie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych z czego wynika, że w uchwale należy
takie warunki określić zgodnie z przyjętą polityką Miasta w tym
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Rozdział II §4 ust.7 Ustalenie minimalnych odległości
od krawędzi jezdni

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

będą mogły spełniać parametrów
zawartych w uchwale. Zapis ten
eliminuje samoistnie większość
ustawionych zgodnie z prawem na
terenie miasta Słupsk reklam
wolnostojących.

zakresie. Wyznaczenie zasad spełnia warunek ustawowy i nie jest
nadmiernym ograniczeniem. Wyznaczenie odległości ma na celu
zapewnienie ładu przestrzennego czyli takie ukształtowanie
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w
uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne.

Obowiązuje ustawa o drogach
Uwaga
publicznych, w której zawarte są
bezzasadna
odległości w terenie zabudowanym i
niezabudowanym dla poszczególnych
kategorii dróg. Który dokument należy
brać pod uwagę?

- zapisy uchwały nie naruszają zapisów ustawy o drogach
publicznych, która reguluje te kwestie wyłącznie dla terenów
niezurbanizowanych.
- na terenie miasta ustalono odległości:
a)
dla dróg wewnętrznych – minimum 3,0m,
b)
dla pozostałych dróg – minimum 5,0m

25

Brak wskazania

Odległości między reklamami 75 m
pomiędzy każdym z nośników

Kto będzie decydował o usunięciu
konkretnych reklam

---

- projekt uchwały nie rozstrzyga o tej kwestii
- decyzję w takim przypadku podejmie prawdopodobnie właściciel
lub zarządca terenu

26

§3 ust.5

Zapisy zawarte w uchwale nie
znajdują zastosowania względem
tablic i urządzeń reklamowych,
których zasady sporządzania zostały
określone w przepisach odrębnych

Jakie przepisy uchwałodawca ma na
myśli?

---

- przepisy wynikające z innych ustaw, np. dotyczące reklamy
wyborczej i inne

27

Brak wskazania

Projekt uchwały zakłada druk
jednostronny

Jest to działanie nieekologiczne i
drogie.

Uwaga
uwzględniona

- dodano zapis "lub dwustronnego"

28

Brak wskazania

Zaproponowany czas dostosowawczy
jest nierealny z rynkowego punktu
widzenia.

Proponujemy okres 5 lat na
dostosowanie istniejących reklam.

Uwaga
do
rozstrzygnięcia
na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

- kwestia okresów dostosowawczych zostanie ostatecznie
rozstrzygnięta na kolejnym etapie procedowania uchwały.
Krótszy termin dostosowania dotyczy obszarów najcenniejszych
kulturowo i architektonicznie – priorytetowym jest jak najszybsze
uregulowanie kwestii reklamowej na tych obszarach. Priorytet
ten wynika m.in. z konsultacji społecznych i innych uwag do
projektu, gdzie respondenci wskazali na konieczność ochrony
obszarów zabytkowych i śródmieścia, w związku z czym
proponowali znacznie krótsze terminy. Wskazany termin
dostosowania jest zgodny z przepisami ustawy w tym zakresie.

29

Brak wskazania

Projekt uchwały nie zakłada
poszanowania praw nabytych.

Wszystkie konstrukcje ustawione na
terenie miasta posiadają wymagane
prawem pozwolenia .

Uwaga
do
rozstrzygnięcia

- uwaga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na kolejnym etapie
procedowania uchwały.
Intencją ustawodawcy było wprowadzanie w akcie prawa
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na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

30

Rozdział I §3 ust. 1 Zawarta w komentowanym zapisie
pkt 7)
definicja „gabloty ekspozycyjnej” jest
zbyt szeroka co powoduje, iż
obejmuje ona swoim zakresem
również obiekty, które nie powinny
być sklasyfikowane jako urządzenie
reklamowe, gdyż pełnią głównie
funkcję informacyjną dla klientów.
Propozycja nowego brzmienia zapisu:
„gablocie ekspozycyjnej - należy przez
to rozumieć urządzenie reklamowe w
postaci oszklonej szafki, służące do
zamieszczania reklamy lub informacji,
z wyłączeniem konstrukcji urządzeń
służących do prezento-wania
eksponowania czy wystawiania
towarów przeznaczanych do
sprzedaży, w tym City Light Poster
(…)”

Wprowadzona w komentowanym
przepisie definicja gabloty
ekspozycyjnej
w zakresie w jakim odnosi się do
urządzenia służącego do wystawiania
eksponatów obejmuje swoim
zasięgiem także urządzenia służące
wykładaniu lub ekspozycji towarów
będących bezpośrednio w sprzedaży.
Zdaniem RUCH S.A. nie jest zasadne
wprowadzanie ograniczeń co do
warunków sytuowania tych urządzeń,
gdyż pełnią one głównie funkcję
informacyjną dla klientów o
dostępnych w sprzedaży towarach.

31

Rozdział I § 3 ust. Nieuzasadnione jest uznanie
3 pkt 1) i 2)
wewnętrznej aranżacji witryny lub
ekspozycji prezentującej ofertę
działalności lokalizowaną od
wewnętrznej strony witryny za tablicę
lub urządzenie reklamowe w
przypadkach gdy ich aranżacja nie
spełnia wymogów określonych w
uchwale. Propozycja nowego

Zgodnie z definicjami zawartymi w
Uwaga
art. 2 pkt 16b i 16c uPZP przez tablicę częściowo
lub urządzenie reklamowe należy
uwzględniona
rozumieć przedmiot materialny
służący ekspozycji reklamy. Definicje
te wskazują, iż uznany za tablicę lub
urządzenie reklamowe przedmiot musi
służyć ekspozycji reklamy. Same
witryny nie służą natomiast takiej

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA
miejscowego jednolitych warunków dla wszystkich podmiotów,
odcinając się od funkcjonującego uprzednio braku regulacji w tym
zakresie. Stąd tzw. ustawa „krajobrazowa” pomija kwestię „praw
nabytych” i przewiduje wprowadzenie nowych regulacji,
identycznych dla wszystkich. Dotychczasowy brak podstawy
prawnej do odmowy wydania „zgody budowlanej” na montaż
reklam skutkował często stawianiem reklam wykorzystujących
lukę prawną bez poszanowania ładu przestrzennego, co
ustawodawca uznał za jeden z podstawowych elementów, które
uchwały gmin mają uregulować.

Uwaga
- za niezasadne uznaje się wyłączenie konstrukcji reklamowych/
nieuwzględniona urządzeń prezentujących oferowane w sprzedaży towary.
- zgodnie z „Ustawą krajobrazową” sam towar i jego wygląd
nie stanowi przedmiotu objętego ustaleniami uchwały, natomiast
zgodnie z definicją ustawową każdy nośnik (konstrukcja, stelaż)
upowszechniający w jakiejkolwiek wizualnej formie informację
o produkcie będzie podlegać tym ustaleniom
- forma wizualna gabloty służącej reklamie podlega regulacjom
uchwały

- w przypadku prezentowania ekspozycji bezpośrednio przy
witrynie, sama witryna przestaje pełnić swoją podstawową rolę
i w zamian staje się urządzeniem reklamowym
- 10cm to niewielka odległość i zdaniem uchwałodawcy możliwe
jest odsunięcie aranżacji i ekspozycji na taką odległość
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brzmienia zapisu:
„W rozumieniu niniejszej uchwały,
następujące informacje i dzieła
artystyczne nie są uznawane za
tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe:
1) aranżacje witryn oraz ekspozycje
zmienne prezentujące ofertę
działalności zlokalizowane od
wewnętrznej strony witryny lokalu
użytkowego”

32

Rozdział I § 3 ust. Zakres informacji uznawanych za
4
reklamę w świetle komentowanego
zapisu jest zbyt szeroki i obejmuje
również tego rodzaju informacje,
które charakteru reklamowego nie
posiadają.
propozycja nowego brzmienia zapisu:
„W rozumieniu zapisów niniejszej
uchwały, nie stanowią reklamy
informacje umieszczane na drzwiach,
oknach lub witrynach, zawierające
informacje o dostępnych usługach, w
tym w szczególności mających
znaczenie dla miasta Słupska, jego
społeczności lub użytecznych
publicznie, informację o dostępnej
prasie, w tym zwłaszcza prasie

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

ekspozycji, a pełnią inną funkcję - ich
celem jest przedstawienie
znajdujących się aktualnie w
sprzedaży towarów. Z uwagi zatem na
fakt, iż aranżacje witryn oraz
ekspozycje zmienne prezentujące
ofertę działalności zlokalizowane od
wewnętrznej strony witryny nie
wpisują się pod względem
funkcjonalnym w definicję tablic i
urządzeń reklamowych zasadne jest
ich kompleksowe wyłączenie spod
zakresu regulacji uchwały. Należy
podkreślić, że w przypadku obiektów
budowlanych typu kiosk, aranżacje
witryny i ekspozycje prezentujące
ofertę działalności lokalizowanej są
przy samej witrynie, a z przyczyn
technicznych nie jest możliwe
odsunięcie aranżacji i ekspozycji na
odległość większą niż 10 cm od
witryny.
Definicja reklamy z art. 2 pkt 16a
Uwaga
uPZP została zawężona jedynie do
uwzględniona
informacji promujących m.in.
określone towary, usługi czy
przedsiębiorstwa. Pojęcie reklamy
zdefiniowane przez informacje
promujące określone towary należy
odróżnić od prezentowanych
publicznie treści informacyjnych.
W świetle orzecznictwa kluczowe
znaczenie ma to, czy dane oznaczenia
mają na celu tylko informować o
prowadzonej przez określony podmiot
działalności, czy też zawierają
sformułowania mające ma celu
wpływanie też na kształtowanie się
popytu, zwiększenie zbytu,

- dodano zapis: „W rozumieniu niniejszej uchwały, następujące
informacje i dzieła artystyczne nie są uznawane za tablice
reklamowe i urządzenia reklamowe: (…) 9) informacje o
dostępnych usługach, w tym w szczególności mających znaczenie
dla miasta Słupska, jego społeczności lub użytecznych publicznie,
informacje o dostępnej prasie lokalnej, a także informacje
wymagane przepisami prawa, takie jak w szczególności
informacje o usługach pocztowych, płatniczych, informacje o
zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych itp. oraz dotyczące
dostępności usług, w tym usług użytecznych publicznie, a także
informacji o dopuszczalnym sposobie płatności za usługi lub
towary prezentowanych w formie plakatów lub naklejek
zawierających logo usługi, piktogramów, ogłoszeń itp. o
wymiarach nieprzekraczających 0,9m x 0,7m, umieszczonych na
obiekcie oferującym wymienione usługi”
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lokalnej, biletach komunikacji
miejskiej, a także informacje
wymagane przepisami prawa, takie
jak w szczególności informacje o
usługach pocztowych, płatniczych,
informacje o zakazie sprzedaży
wyrobów tytoniowych itp., a także
informacje o dopuszczalnym sposobie
płatności za usługi lub towary w tym
przy pomocy kart płatniczych oraz
korzystania z innych kart, w
szczególności: rabatowych
lojalnościowych, wydawanych w
ramach programów partnerskich,
pozbawione nazw oraz graficznych
oznaczeń podmiotów świadczących
usługę, o powierzchni nie większej niż
1m2”

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

rozszerzenie klienteli (wyrok NSA z
dnia 30 maja 2005 roku, OSK
1096/04). Komunikatów pozbawionych
elementów perswazyjnych, mających
na celu przekonanie klienta do zakupu
określonego towaru lub usługi, nie
można zaklasyfikować jako reklamy.
Na wielu obiektach budowlanych
znajdujących się w przestrzeni
miejskiej, w tym na niewielkich
obiektach typu kiosk, umieszczane są
tablice zawierające informacje o
dostępnych w danym lokalu, czy
świadczonych przez danego
przedsiębiorcę usługach. Informacje
te, stanowiące z reguły krótkie
komunikaty lub powszechnie znane
logotypy, nie wpływają degradująco
na przestrzeń publiczną i znacząco
ułatwiają codzienne życie
mieszkańców. Przykładami takich
informacji mogą być komunikaty o
możliwości nabycia biletów
komunikacji miejskiej, zapłaty kartą
płatniczą, dokonania przekazu
pieniężnego, zakupu doładowania
telefonu, udzielenie pożyczki, czy o
dostępności usług pocztowych np.
możliwości odbioru czy nadania paczki
w kiosku. Wskazać również należy, iż
tego rodzaju tablice, nie pełniąc
funkcji reklamowej, mają zasadniczo
jedynie charakter informacyjny.
Należy podkreślić, iż przy obiektach o
małych gabarytach takich jak kioski,
nie ma innej możliwości
poinformowania konsumenta o
dostępności określonych usług, niż
zamieszczenie stosownej informacji
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SPOSÓB
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UZASADNIENIE
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na tablicy informacyjnej
przymocowanej na ścianie obiektu czy
naklejonej na jego witrynie.
Jednocześnie zakomunikowanie
informacji istotnych zarówno dla
konsumentów (możliwość płatności
kartą, usługi pocztowe) jak i dla
funkcjonowania miasta (sprzedaż
biletów miejskich i prasy
samorządowej) ma istotne znaczenie
dla codziennego funkcjonowania i
komfortu mieszkańców. RUCH
wskazuje, że umieszczenie tablicy
informacyjnej na kiosku, jest z uwagi
na sposób prowadzenia działalności
gospodarczej (brak możliwości wejścia
do punktu sprzedaży) jedyną
możliwością poinformowania
mieszkańców o dostępnych w
punktach RUCH usługach
33

Rozdział III § 4 ust. Nieuzasadnione jest ograniczenie
1 pkt 3)
możliwości sytuowania tablic
lit. e)
reklamowych i urządzeń reklamowych
na kioskach do maksymalnie dwóch
gablot ekspozycyjnych dla jednego
obiektu, o powierzchni nie
przekraczającej 2,0m2 każda.
propozycja nowego brzmienia zapisu:
„3) zakazuje się sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych,
z wyjątkiem dopuszczonych form
szyldów, zgodnie z przepisami
szczegółowymi uchwały, na:
e) toaletach miejskich i kioskach, z
wyjątkiem maksymalnie dwóch gablot
ekspozycyjnych dla jednego obiektu, o
powierzchni nie przekraczającej 3m2
każda, jednego plakatu oraz reklamy
naklejanej” reklamowych na kioskach

Zgodnie z konstytucyjną zasadą
Uwaga
proporcjonalności, wszelkie
nieuwzględniona
ograniczenia praw i wolności
konstytucyjnych w tym swobody
prowadzenia działalności gospodarczej
i prawa własności powinny być
niezbędne, przydatne i proporcjonalne
do zamierzonego celu wprowadzanej
regulacji. Wprowadzony zakaz
sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych na kioskach z
wyłączeniem jedynie dwóch gablot
ekspozycyjnych narusza wskazaną
powyżej konstytucyjną zasadę
proporcjonalności.

- kiosk, jako obiekt budowlany o funkcji handlowej, nie stanowi
konstrukcji pod urządzenia i tablice reklamowe
- kioski jako niewielkie obiekty mogą prezentować reklamy na
odpowiednio niewielkiej powierzchni
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ZAKRES,
KTÓREGO
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UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

do maksymalnie dwóch gablot
ekspozycyjnych dla jednego obiektu, o
powierzchni nie przekraczającej 2,0m2
każda.
propozycja nowego brzmienia zapisu:
„3) zakazuje się sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych,
z wyjątkiem dopuszczonych form
szyldów, zgodnie z przepisami
szczegółowymi uchwały, na:
e) toaletach miejskich i kioskach, z
wyjątkiem maksymalnie dwóch gablot
ekspozycyjnych dla jednego obiektu, o
powierzchni nie przekraczającej 3m2
każda, jednego plakatu oraz reklamy
naklejanej”
34

§ 3.1.2)

Uzupełnienie zapisu o treść: z 5%
tolerancją wymiaru w górę i w dół.

35

§ 3.1.7)

36

37

Brak uzasadnienia

Uwaga
uwzględniona

- dodano zapis "z dopuszczoną tolerancją ±5%; "

Doprecyzowanie treści zapisu w części Brak uzasadnienia
dotyczącej wymiarów w
następujących sposób:”(…) urządzenie
reklamowe o powierzchni
ekspozycyjnej do 3m2(...)”

Uwaga
bezzasadna

- uchwała zawiera wnioskowany zapis

§ 3.1.14)

Doprecyzowanie zapisu poprzez
Brak uzasadnienia
wskazanie maksymalnych
dopuszczalnych wymiarów masztu
flagowego, w szczególności wysokości.

Uwaga
bezzasadna

– w §5 ust 2 pkt 2d) i §7 ust 2 pkt 3d) projektu uchwały wskazano
maksymalne dopuszczalne wymiary masztu flagowego w
zależności od obszaru, w którym jest lokalizowany

§ 3.1.23)

Zmiana części zapisu definiującego
plakat:
Z
-druku jednostronnego
na
-druk jedno i dwustronnego
z
-powierzchnię słupa ogłoszeniowego
na
-na słupie ogłoszeniowym

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- dodano zapis "lub dwustronnego"
- sformułowanie „na powierzchni słupa ogłoszeniowego” i „na
słupie ogłoszeniowym” są tożsame

Brak uzasadnienia
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ZAKRES,
KTÓREGO
DOTYCZY
UWAGA:

TREŚĆ OPINII/ UWAGI
PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA
ZAPISU

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

38

§ 3.1.24)

Usunięcie części zapisu tj. słów:
„nie stanowiącą elementów
konstrukcyjnych i zamocowań”

Brak uzasadnienia

Uwaga
- jest to podstawowy element definicji wyróżniający tę
nieuwzględniona powierzchnię od pozostałych elementów (w tym właśnie
konstrukcyjnych) niesłużących reklamie.

39

§ 3.1.26)

Doprecyzowanie zapisu w części
dotyczącej wymiarów- wskazanie
maksymalnej szerokości pylonu

Brak uzasadnienia

Uwaga
uwzględniona

40

§ 3.1.27)

Zmiana treści zapisu na następujący:
a) tablica i urządzenie reklamowe
cyfrowe- należy przez to rozumieć
tablicę reklamową lub urządzenie
reklamowe o elektronicznej/cyfrowej
powierzchni reklamowej,
wyświetlające treści reklamowe w
formie stałego lub zmiennego obrazu
b) reklama audiowizualnagenerowana przy pomocy urządzeń
multimedialnych (typu projektor)
emitujących treści reklamowe lub
informacyjne w tym projektory
holograficzne i dźwiękowe

Brak uzasadnienia

Uwaga
- proponowany podział nie znalazłby odzwierciedlenia
nieuwzględniona w dalszej części tekstu uchwały, stąd uznaje się za niezasadne
wprowadzanie liter do punktu.

41

§ 3.1.30)

Usunięcie części zapisu: „dotyczy
Brak uzasadnienia
wyłącznie wydarzeń kulturalnych,
sportowych lub społecznych lub
wydarzeń pod patronatem Prezydenta
Miasta.”
Zapis w obecnym brzmieniu,
przyznając ww. wydarzeniom, narusza
zasadę równości podmiotów.

Uwaga
- ustalenia częściowo zmodyfikowano, jednak pozostawiono zapis
nieuwzględniona o „wydarzeniach pod patronatem Prezydenta Miasta”, jako
szczególnie ważnych dla promocji miasta.

42

§ 4.1.3)

1. Usunięcie z zapisu punktu d)
Brak uzasadnienia
2. Zmiana treści zapisu punktu e)
poprzez dodanie do katalogu obiektów
„wiat przystankowych” oraz zmianę
rozmiaru powierzchni ekspozycyjnej z
2,0m na 3,0m.

Uwaga
Ad.1
nieuwzględniona - urządzenia infrastruktury technicznej, jak np. stacje
transformatorowe, jako obiekty budowlane pełnią inne funkcje
i nie powinny stanowić konstrukcji pod urządzenia i tablice
reklamowe
Ad.2
- kwestia wiat przystankowych została uregulowana w kolejnych
podpunktach projektu uchwały
- nie zmieniono proponowanej maksymalnej powierzchni z 2m2 na

- doprecyzowano definicję pylonu
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SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA
3m2; 2 gabloty o powierzchni do 2m2 stanowią wystarczającą
powierzchnię dla ekspozycji

§ 4.1.6)

Zmiana zapisu w części odnoszącej się Brak uzasadnienia
do odległości minimalnych gdyż z
powodu tak rygorystycznych założeń
wskazanych nie ma praktycznej
możliwości ich realizacji tj.:
1. punkt a) zmiana odległości z 50m
na 20m.
2. punkt c) zmiana odległości z 20m na
10m.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- przeanalizowano proponowane odległości i dokonano korekt w
niektórych ustaleniach w celu uelastycznienia zapisów.
Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa krajobrazowa określa
wprowadzenie min. zasad i warunków sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych z czego wynika, że w
uchwale należy takie warunki określić zgodnie z przyjętą polityką
Miasta w tym zakresie. Wyznaczenie zasad spełnia warunek
ustawowy i nie jest nadmiernym ograniczeniem. Wyznaczenie
odległości ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego czyli takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne.

44

§ 4.1.7)

Zmiana treści zapisu- zmiana
wskazanych odległości na
obowiązujące zgodnie z ustawą o
drogach publicznych

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- zapisy uchwały nie naruszają zapisów ustawy o drogach
publicznych, która reguluje te kwestie wyłącznie dla terenów
niezurbanizowanych.
- wprowadzono mniej rygorystyczne zapisy

45

§ 4.2.2)

Zmiana treści zapisu.
Brak uzasadnienia
Zapis w obecnym brzmieniu nie
uwzględnia dostępnych obecnie
nowoczesnych technologii. Obecne
rozwiązania dostosowane są do
otaczającej przestrzeni, nie powodują
obniżenia komfortu osób, które z niej
korzystają. Przykładem jest ustalenie
wytycznych przez The Institucion of
Lighting Professionals UK oraz
przeprowadzanie analiz Krajowej Izby
Gospodarczej Elektroniki i
Telekomunikacji dotyczących
maksymalnej wartości luminacji
powierzchni informacji wizualnej
umieszczonej na reklamie emitującej
światło wg poniższego:
1) w terenie zabudowy w granicach

43

Brak uzasadnienia

Uwaga
- zastosowane w projekcie uchwały zapisy dotyczące dopuszczeń
nieuwzględniona w zakresie oświetlenia lub podświetlenia tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz możliwości zmiany natężenia światła
w zależności od pory dnia są wystarczające
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SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

obszaru zabudowanego, o którym
mowa w art.2 pkt 15 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r- Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2012r. Poz. 1137, z
późn.zm.:
a) w ciągu dnia :
1. 7000 cd/m2 dla reklam
wyposażonych w automatyczny system
regulacji jasności
2. 5000 cd/m2 dla reklam
niewyposażonych w automatyczny
system regulacji jasności
b) w nocy- 600 cd/m2
2) w terenie zabudowy poza granicami
obszaru zabudowanego, o którym
mowa w pkt 1) oraz poza obszarem
zabudowy
a) w ciągu dnia:
1.7000 cd/m2 dla reklam
wyposażonych w automatyczny system
regulacji jasności
2. 5000 cd/m2 dla reklam
niewyposażonych w automatyczny
system regulacji jasności
b) w nocy- 400 cd/m2
46

§ 5.2.1 d)

Zmiana części zapisu dotyczącej
rozmiaru gabloty:
z „nie więcej niż 50% powierzchni
danego elementu ogrodzenia” na „nie
więcej niż 60% powierzchni danego
elementu ogrodzenia”

Brak uzasadnienia

Uwaga
- reklama nie powinna dominować na powierzchni elementu
nieuwzględniona ogrodzenia
- ogrodzenie nie jest nośnikiem reklamowym, pełni zupełnie inną
funkcję

47

§ 5.2.2b)

1.Zmiana treści zapisu w części
dotyczącej wymiarów i odległości:
-dotyczącą minimalnej odległości z
100m., na 30m.
-dotyczącą szerokości lub średnicy z
1,5m., na 1,6m.
2. Usunięcie części zapisu” dopuszcza

Brak uzasadnienia

Uwaga
Ad.1
nieuwzględniona - słupy stanowią silny akcent w przestrzeni publicznej, ich duże
zagęszczenie wprowadziłoby chaos i stanowiło zbyt dużą
ingerencję w krajobraz
- standardowe szerokości słupów to 100-150cm
(na wysokości części ekspozycyjnej)
Ad.2
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SPOSÓB
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się jedynie jeden rodzaj słupów na
terenie całego miasta”

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA
- zmodyfikowano zapis : „dopuszcza się wyłącznie słupy
o jednorodnej formie dla całego obszaru; kolor czapy
i cokołu – antracytowy”

48

§ 5.2.2c)

Usunięcie całego zapisu, w takim
Brak uzasadnienia
brzmieniu pozwala na ciągłą reklamę
jednego wydarzenia lub podmiotu.
Istnieją wystawy, wydarzenia
całoroczne a na jednej lokalizacji
mogą funkcjonować wymienione różne
ekspozycje dotyczące tego samego
wydarzenia lub podmiotu.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- usunięto część zapisu: „a w przypadku stoisk promocyjnoreklamowych działalności gospodarczej, jednorazowy czas
użytkowania nie może przekraczać 2 tygodni, a przerwa pomiędzy
ekspozycjami wynosić będzie min. 2 tygodnie,”

49

§ 5.3.1)

Zmiana treści zapisu z obecnego na
następujący;
„1. Termin dostosowania do zasad
określonych w uchwale wynosi 5 lat.”

Brak uzasadnienia

Uwaga
do
rozstrzygnięcia
na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

- uwaga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na kolejnym etapie
procedowania uchwały.
Projekt uchwały przewiduje odmienne ustalenia dla różnych
obszarów, na które podzielono teren miasta. Wskazane terminy
dostosowania są także zróżnicowane, w zależności od lokalizacji
tablic i urządzeń reklamowych w mieście. Najwięcej ograniczeń i
najkrótsze okresy dostosowania dotyczą obszarów najcenniejszych
kulturowo i architektonicznie, gdzie priorytetem jest jak
najszybsze uregulowanie kwestii reklamowej.

50

§ 6.2.2)

Zmiana treści paragrafu poprzez
dodanie do katalogu obiektów:
e) wiaty przystankowe

Brak uzasadnienia

Uwaga
- reklama na wiacie nie jest elementem wolnostojącym
nieuwzględniona

51

§ 6.2.2b)

Usunięcie całego zapisu, w takim
brzmieniu pozwala na ciągłą reklamę
jednego wydarzenia lub podmiotu.
Istnieją wystawy, wydarzenia
całoroczne a na jednej lokalizacji
mogą funkcjonować wymienne różne
ekspozycje dotyczące tego samego
wydarzenia lub podmiotu.

Brak uzasadnienia

Uwaga
częściowo
uwzględniona

52

§ 7.2.2)

1.§ 7.2.2a)
- usunięcie fragmentu zapisu:
„bez otworów okiennych”
-zmiana treści zapisu w części
dotyczącej powierzchni:
z :” detali architektonicznych, o

Brak uzasadnienia

Uwaga
Ad.1
nieuwzględniona - ściana budynku nie jest nośnikiem reklamowym
- reklama nie może stanowić elementu dominującego w elewacji
Ad.2
- nie ma możliwości doprecyzowania tych informacji z uwagi na
indywidualny charakter każdej elewacji

- usunięto część zapisu
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SPOSÓB
rozstrzygnięcia

powierzchni maksymalnie 18m2 każdy i
jednocześnie zajmujące w sumie nie
więcej niż ¼ ogólnej powierzchni
ściany”
na:” detali architektonicznych, o
powierzchni ekspozycyjnej
maksymalnie 18m2 każdy”
2. § 7.2.2.e)uzupełnienie zapisuwskazanie dopuszczalnych
maksymalnych wymiarów oraz
doprecyzowanie zapisu w części
dotyczącej odstępu od krawędzi.
3. § 7.2.2.f) uzupełnienie zapisu o
treść:„ z wyłączeniem City Light
Poster zainstalowanych w wiatach
przystankowych”
53

§ 7.2.3)

W ślad za uwagami przedstawionymi w Brak uzasadnienia
poprzednim paragrafie:
1. § 7.2.3.b) zmiana treści zapisu w
części dotyczącej wymiarów i
odległości:
-dotyczącą minimalnej odległości z
100m
na 30m
- dotyczącą szerokości lub średnicy z
1,5m na 1,6m.
- usunięcie części zapisu „dopuszcza
się jedynie jeden rodzaj słupów na
terenie całego miasta”
2. § 7.2.2.c)Usunięcie całego zapisu, w
takim brzmieniu pozwala na ciągłą
reklamę jednego wydarzenia lub
podmiotu. Istnieją wystawy,
wydarzenia całoroczne a na jednej
lokalizacji mogą funkcjonować
wymienne różne ekspozycje dotyczące
tego samego wydarzenia lub
podmiotu.
3. § 7.2.2.g) zmiana treści zapisu w

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA
Ad.3
- § 7.2.2) dotyczy tablic i urządzeń reklamowych umieszczonych
na pozostałych budynkach natomiast wiata przystankowa nie jest
budynkiem

Uwaga
częściowo
uwzględniona

Ad.1
- słupy stanowią silny akcent w przestrzeni publicznej, ich duże
zagęszczenie wprowadziłoby chaos i stanowiło zbyt dużą
ingerencję w krajobraz
- standardowe szerokości słupów to 100-150cm (na wysokości
części ekspozycyjnej)
- zmodyfikowano zapis : „dopuszcza się wyłącznie słupy
o jednorodnej formie dla całego obszaru; kolor czapy
i cokołu – antracytowy”
Ad.2
- zapis nie zezwala na ciągłą reklamę jednego wydarzenia lub
podmiotu:
„reklamowe siatki ochronne umieszczane na rusztowaniach,
wyłącznie w trakcie trwania prac budowlanych związanych z
remontem lub konserwacją elewacji zewnętrznej, na okres
maksymalnie do 8 miesięcy; treści reklamowe umieszczone
symetrycznie nie mogą zajmować więcej niż 70% powierzchni
siatki ochronnej; te same lub kolejne działania reklamowe mogą
być prowadzone na rusztowaniach nie wcześniej niż po upływie 5
lat liczonych od ostatniego okresu ekspozycji reklamy”
Ad.3
Przyjęto, że ograniczenie i ujednolicenie wysokości oraz
odległości pomiędzy poszczególnymi reklamami pozwoli
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części dotyczącej wymiarów i
odległości:
- dotyczącą wysokości z 8,0m na
10,0m
-dotycząca usytuowania dolnej
krawędzi billboardu z 4,5m na 3,0m
- minimalnej odległości z 75m na 50m
54

§ 7.3.1)

55

§ 2 pkt 1
podpunkt 1

56

57

„1. Termin dostosowania do zasad
określonych w uchwale wynosi 5 lat.”

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA
uporządkować przestrzeń i stworzy lepszą perspektywę odbioru
treści reklamowych. Ponadto korzystnie wpłynie na ład
przestrzenny.

Brak uzasadnienia

Uwaga
do
rozstrzygnięcia
na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

- uwaga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na kolejnym etapie
procedowania uchwały.
Projekt uchwały przewiduje odmienne ustalenia dla różnych
obszarów, na które podzielono teren miasta. Wskazane terminy
dostosowania są także zróżnicowane, w zależności od lokalizacji
tablic i urządzeń reklamowych w mieście. Najwięcej ograniczeń i
najkrótsze okresy dostosowania dotyczą obszarów najcenniejszych
kulturowo i architektonicznie, gdzie priorytetem jest jak
najszybsze uregulowanie kwestii reklamowej

Propozycja zmniejszenia obszaru do
Obszar jest zbyt duży i nie ma
faktycznego centrum miasta
merytorycznego uzasadnienia objęcia
ograniczonego torami kolejowymi PKP, nim np. terenu za torami kolejowymi
ul. Deotymy, Zamkową, Garncarską,
Kaszubską, Kilińskiego, Wolności

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- częściowo ograniczono zasięg obszaru I, zgodnie z załącznikiem
graficznym

§ 3 pkt 1
podpunkt 1

Zmiana brzmienia na:
banerze reklamowym – należy przez
to rozumieć reklamę wykonaną na
miękkim podłożu z tworzywa
sztucznego lub tkaniny

Definicja jest bardziej precyzyjna

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- zmieniono definicję słowa "baner": tablica reklama wykonana na
miękkim podłożu, z wyłączeniem reklam umieszczanych w
gablotach ekspozycyjnych

§ 3 pkt 1
podpunkt 7

Zmiana brzmienia na:
gablocie ekspozycyjnej - należy
przez to rozumieć urządzenie
reklamowe w postaci oszklonej ramy
lub ramy osłoniętej przezroczystym
PCV, służące do wystawiania
eksponatów oraz zamieszczania
reklamy lub informacji o powierzchni
do 3,0m2, w tym standardowe
urządzenia o wymiarach
ekspozycyjnych 1,2 x 1,5 m do 1,8 m

Zapis w formie pierwotnej preferuje
tylko jeden rodzaj standardowych
gablot a jest kilka rodzaji
standardowych form

Uwaga
- przedmiotowa uchwała ma na celu m.in. ujednolicenie rodzajów
nieuwzględniona gablot stosowanych w mieście i ich stylistyki, co korzystnie
wpłynie na ład przestrzenny
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ZAKRES,
KTÓREGO
DOTYCZY
UWAGA:

TREŚĆ OPINII/ UWAGI
PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA
ZAPISU

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

wolno stojące, naścienne lub
stanowiące element wiaty
przystankowej;
58

§ 3 pkt 1
podpunkt 9

Dodanie zapisu o możliwości
wykonania lica z napiętego materiału
miękkiego co jest najnowocześniejszą
formą

Aktualny zapis wyklucza stosowanie
nowoczesnych materiałów do
konstrukcji lica

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- zmieniono treść definicji: „kasetonie reklamowym – należy przez
to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci zamkniętej
konstrukcji z licem wykonanym z trwałego materiału, z
widniejącą na nim reklamą, posiadające wewnętrzne źródło
światła”

59

§ 3 pkt 1
podpunkt 28

Sprecyzowanie, że zakaz dotyczy
reklam mobilnych stacjonarnych a nie
będących w ruchu

Brak uzasadnienia

Uwaga
uwzględniona

- doprecyzowano wnioskowany zapis

60

§ 3 pkt 1
podpunkt 30

Dopuszczenie jako reklamy
okolicznościowej komercyjnych
reklam związanych z działalnością
gospodarczą i polityczną

Aktualna forma narusza swobodę
Uwaga
prowadzenia działalności gospodarczej nieuwzględniona
preferując tylko jej sfery związane z
kulturą zakazując także np. reklam
wyborczych

- ustalenia dotyczące reklam wyborczych regulują przepisy
szczególne - „Kodeks wyborczy” (art. 114. Kodeksu wyborczego
reguluje, że Wójt niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii
wyborczej zapewni na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej)
- celowo reklama okolicznościowa nie może być związana
z działalnością gospodarczą

61

§ 3 pkt 4
podpunkt 1

Zwiększenie formatu do co najmniej
A5 i zezwolenie na zamieszczanie
informacji na temat podmiotów
świadczących usługi

Format jest zbyt mały w wypadku gdy Uwaga
punkt korzysta z większej ilości kart, a uwzględniona
pozbawienie możliwości zamieszczania
informacji na temat podmiotów
pozbawia konsumenta prawa do
uzyskania rzetelnej informacji w celu
dokonania wyboru

- zwiększono format do A4

62

§ 3 pkt 4
podpunkt 2

Dopuszczalny format związany jest z
szerokością miejsca informacji np.
80% jego szerokości

Na szerokich drzwiach informacja
będzie niewidoczna

Uwaga
- czytelność informacji nie zależy od szerokości drzwi
nieuwzględniona

63

§ 3 pkt 4
podpunkt 3

Nie pozbawianie informacji na temat
podmiotów świadczących usługę

Brak takich informacji uniemożliwia
zgłoszenie osobie trzeciej np.
wystąpienie zagrożenia

Uwaga
uwzględniona

- zmieniono wnioskowany zapis
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64

§ 4 pkt 1
podpunkt 1a

Dodać wyjątek dla banerów
zamieszczanych na trwałych
konstrukcjach

Materiał banerowy jest znacznie
trwalszy i bardziej estetyczny np. od
papieru billboardowego i pozwala na
dłuższą ekspozycję

Uwaga
Uchwała jednoznacznie zakazuje sytuowania banerów na terenie
nieuwzględniona miasta.

65

§ 4 pkt 1
podpunkt 1b

Nie wprowadzać zakazu

Murale o charakterze reklamowym
mogą być znacznie bardziej
estetyczne od innych murali

Uwaga
W konsultacjach społecznych prezentowane były przykłady murali
nieuwzględniona reklamowych, nie różniących się zasadniczo od innej reklamy
wielkoformatowej; dotychczasowe realizacje na terenie miasta
murali z wkomponowaną treścią reklamową również nie stanowią
najlepszych wzorców. Murale o charakterze reklamowym stałyby
się ponadto konkurencją dla murali artystycznych, które,
odpowiednio eksponowane w przestrzeni miejskiej, mogą
stanowić swoistą galerię street artu i cieszyć się uznaniem
mieszkańców miasta i gości. Dlatego zasadnym jest utrzymanie
zakazu. Wprowadzono jednak dopuszczenie sytuowania nazwy
sponsora muralu artystycznego w formie zapisu:
„(…)następujące informacje i dzieła artystyczne nie są uznawane
za tablice reklamowe i urządzenia reklamowe:
(…) 8) tablica informująca o sponsorze lub autorze muralu
artystycznego (jedynie dla muralu obejmującego minimum 25%
elewacji, na której się znajduje), przy którym została
usytuowana, wykonana z przeźroczystego lub półprzeźroczystego,
trwałego i sztywnego materiału o grubości min 6mm i powierzchni
nie przekraczającej 0,7m2, montowana za pomocą kołków
dystansowych”

66

§ 4 pkt 1
podpunkt 3a

Dodać:
za wyjątkiem reklam
przygotowanych na stelażach

Odpowiednio przygotowane
Uwaga
- ogrodzenia nieruchomości i inne elementy wygrodzeniowe,
konstrukcje są bardzo estetyczne i nie nieuwzględniona balustrady balkonów i tarasów, mury i konstrukcje oporowe pełnią
burzą ładu przestrzennego
inne funkcje i nie powinny stanowić konstrukcji pod urządzenia
i tablice reklamowe

67

§ 4 pkt 1
podpunkt 3c

wykreślić

Zakaz pozbawia możliwości
finansowania zamieszczania
materiałów edukacyjnych

Uwaga
bezzasadna

- materiał edukacyjny nie jest reklamą

68

§ 4 pkt 1
podpunkt 3f

wykreślić

Zakaz pozbawia szkoły możliwości
zamieszczania informacji o trwającej
rekrutacji

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- dodano zapis: „za wyjątkiem informacji o trwającej rekrutacji,
sytuowanych na okres do 60 dni w formie ekspozytorów, nie
więcej niż 2 na jednej nieruchomości”

69

§ 4 pkt 1
podpunkt 5

wykreślić

Zamknięty katalog form reklamowych
uniemożliwia w przyszłości
wprowadzenia nowych form

Uwaga
- w razie pojawienia się nowych form akceptowalnych
nieuwzględniona z punktu widzenia estetyki, uchwała zostanie zaktualizowana
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reklamowych aktualnie nie
występujących zamieszczania
informacji o trwającej rekrutacji
70

§ 4 pkt 1
podpunkt 6

Zmienić na realne odległości nie
wykluczające całkowicie możliwości
ustawienia reklam wymienione w
projekcie są zaporowe

Brak uzasadnienia

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- przeanalizowano proponowane odległości i dokonano korekt w
niektórych ustaleniach w celu uelastycznienia zapisów.
Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa krajobrazowa określa
wprowadzenie min. zasad i warunków sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych z czego wynika, że w
uchwale należy takie warunki określić zgodnie z przyjętą polityką
Miasta w tym zakresie. Wyznaczenie zasad spełnia warunek
ustawowy i nie jest nadmiernym ograniczeniem. Wyznaczenie
odległości ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego czyli takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne

71

§ 4 pkt 1
podpunkt 7

zmniejszyć co najmniej o połowę

Brak uzasadnienia

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- na terenie miasta ustalono odległości:
a)
dla dróg wewnętrznych – minimum 3,0m,
b)
dla pozostałych dróg – minimum 5,0m,

72

§ 4 pkt 1
podpunkt 8a

wykreślić

Konstrukcje reklamowe niekoniecznie Uwaga
- konstrukcje reklamowe, zgodnie z zapisami uchwały, powinny
muszą być trwale związane z gruntem nieuwzględniona być trwale związane z gruntem ze względu na trwałość,
co znacznie utrudnia np. ich demontaż
bezpieczeństwo i estetykę ich wykonania;

73

§ 4 pkt 2
podpunkt 1c

Odległość ograniczyć do 0,1 m

Odległość 0,5 m może uniemożliwić
zamieszczanie reklam w formie
estetycznej przy bocznej krawędzi
ściany wymuszając np. lokalizację ich
pośrodku ściany

Uwaga
częściowo
uwzględniona

74

§ 5 pkt 1
podpunkt 2e

Zwiększenie dopuszczalnej wielkości
wyklejenia do 50 %
ponadto umożliwienie wyklejenia do
100 % szyby w wypadku działalności
wymagających ograniczenia widoku z
zewnątrz

10 % powierzchni do wyklejenia
uniemożliwi przedsiębiorcy
przedstawienie swojej oferty

Uwaga
- w innych uwagach do projektu uchwały wnioskowano o znaczne
nieuwzględniona ograniczenie możliwości wyklejania powierzchni szyb witryn i
drzwi
- wskazane w projekcie ograniczenie powierzchni wyklejenia szyb
witryn i drzwi w obszarze I do 10% stanowi odpowiednie
ograniczenie
- w przypadku działalności wymagających ograniczenia widoku z
zewnątrz można stosować matową folię lub zmatowione szyby (co
nie stanowi reklamy)

- zmniejszono wnioskowaną odległość do 0,3m
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ZAKRES,
KTÓREGO
DOTYCZY
UWAGA:
§ 5 pkt 2
podpunkt 1

TREŚĆ OPINII/ UWAGI
PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA
ZAPISU
Dopuścić konstrukcje billboardowe w
ilości 2 na budynek i reklamy
wielkoformatowe na
ustandaryzowanej konstrukcji nie
przesłaniające okien

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

Umożliwia wspólnotom np.
przesłonięcie zniszczonych elewacji
oraz w dalszym ciągu daje możliwość
zarobku. Możliwe jest systemowe
wskazanie konstrukcji i wyglądu
reklam

§ 5 pkt 2 podpunkt Nie wymienianie jednego rodzaju
Istnieje wiele standardów gablot co
2a
gablot, ale wskazanie np.
wskazano już w punkcie dotyczącym
dopuszczalnych wymiarów np. 1,2 m x ich definicji
1,5 do 1,8 m2

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

Uwaga
- I obszar miasta to strefa szczególnie cenna historycznie
nieuwzględniona i ważna dla tożsamości mieszkańców Słupska, w związku
z czym należy ją szczególnie chronić
- właściwym środkiem poprawy wizerunku/estetyki elewacji jest
jej remont, a nie przysłanianie reklamą
Uwaga
- zastosowanie gabloty określonych wymiarów ma na celu
nieuwzględniona ujednolicenie ich stylistyki, co korzystnie wpłynie na ład
przestrzenny

77

§ 5 pkt 2
podpunkt 2b

Sprecyzowanie zapisu

Co to znaczy jeden rodzaj słupów?

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- doprecyzowano „dopuszcza się wyłącznie słupy o jednorodnej
formie dla całego obszaru; kolor czapy i cokołu - antracytowy”

78

§ 5 pkt 2
podpunkt 2

Dodanie informacji na temat tablic
kierunkowych

Mimo zamieszczenia w projekcie
definicji tablic kierunkowych brakuje
jakichkolwiek informacji na ich temat
w dalszej części

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- w projekcie dodano ustalenia dotyczące tablic kierunkowych

79

§ 5 pkt 2
podpunkt 2

Dopisać zgodę na reklamy
billboardowe wolno stojące przy
ograniczeniu ich ilości w danym
miejscu i odległości między nimi

Są miejsca gdzie takie reklamy można
umieścić i nie będą miały one wpływu
na ład przestrzenny a nawet go
uzupełnią

Uwaga
- I obszar miasta to strefa szczególnie cenna historycznie
nieuwzględniona i ważna dla tożsamości mieszkańców Słupska, w związku
z czym należy ją szczególnie chronić

80

§ 5 pkt 3
podpunkt 1

Wydłużenie okresu do odpowiednio
min 5 i 2 lat

W wielu wypadkach podpisane umowy
reklamowe są długoterminowe i nie
mają możliwości wypowiedzenia
W takim wypadku nakaz usunięcia
reklam naraża Miasto Słupsk na
procesy odszkodowawcze

Uwaga
do
rozstrzygnięcia
na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

81

§6

Zastosowanie rozwiązań z obszaru I z
wyłączeniem reklam
wielkoformatowych wolno-stojących

Tylko formy wolnostojące mają w tym
wypadku wpływ na ład przestrzenny

Uwaga
- uchwałodawca nie zgadza się z twierdzeniem, że tylko formy
nieuwzględniona wolnostojące mają w tym wypadku wpływ na ład przestrzenny

82

§ 7 pkt 1
podpunkt 2d

Zwiększenie dopuszczalnej wielkości
wyklejenia do 100 %

Niepotrzebne są tu żadne ograniczenia Uwaga
- w innych uwagach do projektu uchwały wnioskowano o znaczne
nieuwzględniona ograniczenie możliwości wyklejania powierzchni szyb witryn i

- uwaga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na kolejnym etapie
procedowania uchwały.
Projekt uchwały przewiduje odmienne ustalenia dla różnych
obszarów, na które podzielono teren miasta. Wskazane terminy
dostosowania są także zróżnicowane, w zależności od lokalizacji
tablic i urządzeń reklamowych w mieście. Najwięcej ograniczeń i
najkrótsze okresy dostosowania dotyczą obszarów najcenniejszych
kulturowo i architektonicznie, gdzie priorytetem jest jak
najszybsze uregulowanie kwestii reklamowej
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drzwi
- wskazane w projekcie ograniczenie powierzchni wyklejenia szyb
witryn i drzwi w obszarze III do 30% stanowi odpowiednie
ograniczenie

83

§ 7 pkt 2
podpunkt 1

Przy zastosowaniu wprowadzonych
wcześniej uwag

Brak uzasadnienia

Uwaga
niezrozumiała

84

§ 7 pkt 2
podpunkt 2a

Nieograniczanie ilości tablic tylko ich
sumy powierzchni do 50 % ściany

Wielkość ściany powinna
determinować ilość tablic

Uwaga
- ściany i elewacje nie stanowią konstrukcji pod reklamy
nieuwzględniona - zastosowano wyjątkowo dopuszczenie na ścianie szczytowej bez
otworów okiennych i detali architektonicznych, przy zastosowaniu
ustalonych ograniczeń

85

§ 7 pkt 2
podpunkt 2b

Brak ograniczeń co do wielkości i
czasu ekspozycji dopuszczenie także
banerów na odpowiedniej konstrukcji

Banery bardziej estetyczne jak siatki

Uwaga
częściowo
uwzględniona

86

§ 7 pkt 2
podpunkt 2f

Nie wymienianie jednego rodzaju
Istnieje wiele standardów gablot co
gablot, ale wskazanie np.
wskazano już w punkcie dotyczącym
dopuszczalnych wymiarów np. 1,2 m x ich definicji
1,5 do 1,8 m2

87

§ 7 pkt 3
podpunkt 2g

Zwiększenie dopuszczalnej wielkości
wyklejenia do 100 %

Niepotrzebne są tu żadne ograniczenia Uwaga
- w innych uwagach do projektu uchwały wnioskowano o znaczne
nieuwzględniona ograniczenie możliwości wyklejania powierzchni szyb witryn i
drzwi
- wskazane w projekcie ograniczenie powierzchni wyklejenia szyb
witryn i drzwi w obszarze III do 30% stanowi odpowiednie
ograniczenie

88

§ 7 pkt 3
podpunkt 3

Usunięcie zapisu o odległości

Zapis jest niezrozumiały

89

§ 7 pkt 3
podpunkt 3a

Nie wymienianie jednego rodzaju
Istnieje wiele standardów gablot co
gablot, ale wskazanie np.
wskazano już w punkcie dotyczącym
dopuszczalnych wymiarów np. 1,2 m x ich definicji
1,5 do 1,8 m2

Uwaga
- zastosowanie gabloty określonych wymiarów ma na celu
nieuwzględniona ujednolicenie ich stylistyki, co korzystnie wpłynie na ład
przestrzenny

90

§ 7 pkt 3
podpunkt 3g

Nieograniczanie odległości od
powierzchni do 4,5 i odległości
pomiędzy nimi

Uwaga
- odległość 75m jest właściwa do postrzegania reklam, które przy
nieuwzględniona mniejszych odległościach są nieczytelne, jak również nadmiernie
nasycają pas przydrożny. Przyjęto także, że skorelowanie dolnej

Zapis o min odległości od ziemi jest
niezrozumiały i ogranicza widoczność
billboardów, niepotrzebne są też

- banerów nie dopuszcza się na całym terenie miasta
- zapis zmieniono na: „siatki reklamowe – nie więcej niż 1 siatka,
o powierzchni nieprzekraczającej 1/2 powierzchni ściany bocznej
bez otworów okiennych i detali architektonicznych, pod
warunkiem zachowania odstępu 0,5m od krawędzi reklamy od
krawędzi obrysu ściany budynku”

Uwaga
- zastosowanie gabloty określonych wymiarów ma na celu
nieuwzględniona ujednolicenie ich stylistyki, co korzystnie wpłynie na ład
przestrzenny

Uwaga
bezzasadna

- brak takiego punktu
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pozostałe ograniczenia

91

§ 7 pkt 3
podpunkt 3a

92

93

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA
poziomej krawędzi billboardów na tym samym poziomie stwarza
lepszą perspektywę, porządkuje przestrzeń i korzystnie wpływa
na ład przestrzenny

Wydłużenie okresu do odpowiednio
min 5 i 2 lat

W wielu wypadkach podpisane umowy
reklamowe są długoterminowe i nie
mają możliwości wypowiedzenia
W takim wypadku nakaz usunięcia
reklam naraża Miasto Słupsk na
procesy odszkodowawcze

Brak wskazania

Zezwolenie powinno być dla reklam
wykonywanych w sposób estetyczny
(billboard typu euro, stosowany w
całej Europie) umieszczanych w
sposób dopasowany do elewacji i
otoczenia. Zakaz powinien dotyczyć
reklam wywieszanych bez zezwoleń na
płotach oraz skupiskach reklam
zlokalizowanych w jednym miejscu w
sposób chaotyczny. Proponowane
możliwości umieszczania reklam
(odległości od dróg, skrzyżowań na
elewacjach) powodują zbyt wiele
ograniczeń w wyniku czego
usytuowanie na terenie całego miasta
wydaje się wprost niemożliwe do
wykonania.

Zastanawia mnie dlaczego reklamy,
Uwaga
które były opiniowane pozytywnie
częściowo
przez Wydział Architektury, Plastyka
uwzględniona
Miejskiego oraz Konserwator zabytków
oraz zgodnie z zapisami MPZP teraz
miałyby zniknąć z przestrzeni
miejskiej. Dlaczego proponowane
zapisy ustawy tak bardzo maja
ograniczać przekaz informacji dla
mieszkańców naszego miasta.

Brak wskazania

Jednolitość pod względem materiałów Brak uzasadnienia
oraz kształtu reklamy jest potrzebna
aby zachować estetyczny wygląd
miasta. Uważam że reklamy np. typu
billboard Euro o standardowym
wymiarze 504*238 cm, zlokalizowane
na elewacjach budynków wyglądają
dobrze. Tego typu reklamy stosowane
są w większości miast europy

Uwaga
do
rozstrzygnięcia
na kolejnym
etapie
procedowania
uchwały

Uwaga
bezzasadna

- uwaga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na kolejnym etapie
procedowania uchwały.
Projekt uchwały przewiduje odmienne ustalenia dla różnych
obszarów, na które podzielono teren miasta. Wskazane terminy
dostosowania są także zróżnicowane, w zależności od lokalizacji
tablic i urządzeń reklamowych w mieście. Najwięcej ograniczeń i
najkrótsze okresy dostosowania dotyczą obszarów najcenniejszych
kulturowo i architektonicznie, gdzie priorytetem jest jak
najszybsze uregulowanie kwestii reklamowej
- sposób uporządkowania zasad lokalizacji reklam jest zgodny
z przepisami ustawy w tym zakresie. Uchwalenie zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych (…) jest konieczne z uwagi na ład przestrzenny.
- reklama odgrywa swoją rolę dzięki dotarciu do odbiorcy; to zaś
jest uzależnione od jej otoczenia. Duża i krzykliwa reklama
zlokalizowana wśród podobnych sobie wywiera taki sam skutek jak
mniejsza i stonowana – o ile tylko pozostałe reklamy nie będą jej
„zagłuszały”. Wprowadzenie zasad umieszczania reklam ma na
celu przeciwdziałanie eskalacji, prowadzącej do zwiększania
wielkości i wyrazistości reklam, w celu „przelicytowania” reklam
konkurencyjnych.
- do projektu uchwały wprowadzono szereg zmian (opisanych
szczegółowo powyżej i wynikających ze zgłoszonych uwag), które
uelastyczniają proponowane zapisy

- projekt uchwały przewiduje odmienne ustalenia dla różnych
obszarów, na które podzielono teren miasta. Wskazane terminy
dostosowania są także zróżnicowane,
w zależności od lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych w
mieście. Najwięcej ograniczeń i najkrótsze okresy dostosowania
dotyczą obszarów najcenniejszych kulturowo i architektonicznie,
gdzie priorytetem jest jak najszybsze uregulowanie kwestii
reklamowej.
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ZAKRES,
KTÓREGO
DOTYCZY
UWAGA:

TREŚĆ OPINII/ UWAGI
PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA
ZAPISU

UZASADNIENIE OPINII/UWAGI

SPOSÓB
rozstrzygnięcia

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

zachodniej. Większe zaostrzenia pod
względem jednolitości powinny
obejmować tylko ścisłe centrum
miasta, natomiast poza centrum
zaostrzenia te powinny być mniejsze.
94

Brak wskazania

Strefa I powinna dotyczyć tylko
Brak uzasadnienia
ścisłego centrum (Trakt Księżacy)
Propozycja która jest proponowana
jest zbyt rozległa obszarowo i sięga
dzielnic przemysłowych oraz osiedli
mieszkalnych co mija się z celem.
Zapisy dotyczące terenów zielonych
powinny być jak najbardziej
zaostrzone gdyż takie miejsca powinny
być wolne od reklamy.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- częściowo ograniczono obszar I, zgodnie z załącznikiem
graficznym

95

Brak wskazania

Dopuszczalny wymiar bilboardów na
Brak uzasadnienia
ścianach powinien być 24m2 a nie, jak
jest, 18m2, ponieważ dwa
standardowe billboardy „euro” to
akurat 24m2. Wymagane odległości od
usytuowania reklam są zbyt
restrykcyjne, wręcz niemożliwe do
usytuowania odległości między
reklamami oraz odległość od
skrzyżowań, świateł, dróg itd.
uniemożliwiają znalezienie
odpowiedniego miejsca.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- celowo na terenie Miasta dopuszcza się jedynie wielkości
billboardów wskazane w uchwale, jednakże nie większe niż 18m2,
jako formaty właściwe dla zachowania ładu przestrzennego
- przeanalizowano proponowane odległości i dokonano korekt w
ustaleniach w celu uelastycznienia zapisów
Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa krajobrazowa określa
wprowadzenie min. zasad i warunków sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych z czego wynika, że w
uchwale należy takie warunki określić zgodnie z przyjętą polityką
Miasta w tym zakresie. Wyznaczenie zasad spełnia warunek
ustawowy i nie jest nadmiernym ograniczeniem. Wyznaczenie
odległości ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego, czyli
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość
oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne.
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TREŚĆ OPINII/UWAGI PROPOZYCJA NOWEGO
BRZMIENIA ZAPISU

SPOSÓB
ROZSTRZYGNIĘCIA

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

1

Treść uchwały koliduje
z Ustawą o drogach publicznych

Uwaga
nieuwzględniona

- zapisy projektu uchwały nie naruszają zapisów ustawy o drogach publicznych,
która reguluje kwestie reklam wyłącznie dla terenów niezurbanizowanych.

2

Należy zmniejszyć I obszar do terenu
ścisłego centrum

Uwaga
częściowo
uwzględniona

- częściowo ograniczono obszar I, zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu
uchwały

3

Należy doprecyzować definicje zawarte w
uchwale

Uwaga
uwzględniona

- sprecyzowano część definicji zawartych w projekcie uchwały, w nawiązaniu do
propozycji zgłaszanych w uwagach

4

Należy doprecyzować wymiary CLP

Uwaga
bezzasadna

- projekt uchwały zawiera precyzyjne ustalenia dotyczące gablot CLP

5

Brak możliwości egzekwowania zapisów
uchwały

Uwaga
bezzasadna

- po podjęciu uchwały reklamowej będzie możliwe podjęcie uchwały dotyczącej
opłat za reklamy.
Ponadto, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z
przepisami uchwały, podlegać będzie karze pieniężnej.

6

Powinny zostać ustanowione okresy
przejściowe

Uwaga
bezzasadna

- w projekcie uchwały przewidziany jest okres „przejściowy” na dostosowanie
urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia jej w życie do wynikających
z zapisów uchwały wymogów, w wymiarze zróżnicowanym w zależności od obszaru
Miasta, na którym dane urządzenia się znajdują

7

Powinny być dopuszczone różne rodzaje
ogrodzeń na czas remontu, przebudowy

Uwaga
bezzasadna

- projekt uchwały zawiera ustalenia dotyczące szerokiej gamy materiałów
ogrodzeniowych, które można stosować jako tymczasowe wygrodzenie placu
budowy, wyłącznie na czas prowadzenia budowy

8

Kto będzie decydował o usunięciu
konkretnych reklam w przypadku, gdy
będzie ich kilka, a tylko jedna będzie mogła
zostać umieszczona zgodnie z uchwałą

---

- projekt uchwały nie rozstrzyga tej kwestii
- decyzję w takim przypadku podejmie prawdopodobnie właściciel lub zarządca
terenu
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TREŚĆ OPINII/UWAGI PROPOZYCJA NOWEGO
BRZMIENIA ZAPISU

Powinny zostać ustanowione zasady
wieszania banerów i siatek reklamowych

10 Powinno się stosować w uchwale jak

najmniej regulacji uznaniowych
11 W projekcie uchwały brak ustaleń

dotyczących tablic kierunkowych

SPOSÓB
ROZSTRZYGNIĘCIA

Uwaga
bezzasadna

- projekt uchwały jednoznacznie zakazuje sytuowania na terenie miasta banerów, z
wyjątkiem reklamy okolicznościowej,
- projekt uchwały określa ograniczenia dotyczące dopuszczalnej powierzchni siatek
reklamowych i zasad ich sytuowania

Uwaga
bezzasadna

- niniejsze zapisy uznaje się za właściwe i precyzyjne, natomiast brak jest
propozycji zmian ze strony wnioskującego

Uwaga
uwzględniona

- dodano zapisy dotyczące zasad sytuowania tablic kierunkowych montowanych na
słupach oświetleniowych

12 Należy określić zasady lokalizowania reklam Uwaga

na obiektach i terenach szkół

13 Należy zdefiniować imprezy

okolicznościowe społeczne

14 Należy uszczegółowić zasady dla reklam

wyborczych i zawrzeć je w uchwale

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

uwzględniona

- projekt uchwały zakazuje sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, z wyjątkiem dopuszczonych form szyldów, zgodnie z przepisami
szczegółowymi uchwały, na obiektach i terenach oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki i wychowania;
wyjątek stanowią informacje o trwającej rekrutacji, sytuowane na okres do 60 dni
w formie ekspozytorów (nie więcej niż 2 na jednej nieruchomości),

Uwaga
nieuwzględniona

- zgodnie z zapisem projektu uchwały „pozostałe określenia użyte w niniejszej
uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami
określonymi w przepisach odrębnych. a w przypadku braku definicji - w rozumieniu
powszechnym zdefiniowanym przez słownik języka polskiego.”

Uwaga
bezzasadna

- zgodnie z zapisami projektu uchwały :”Zapisy zawarte w uchwale nie znajdują
zastosowania względem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, dla których
zasady sporządzania zostały określone w przepisach szczególnych”
- ustalenia dotyczące reklam wyborczych regulują przepisy szczególne (art. 114.
Kodeksu wyborczego reguluje, że Wójt niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii
wyborczej zapewni na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej)
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SPOSÓB
ROZSTRZYGNIĘCIA

15 Nałożenie kary pieniężnej za niewłaściwie

Uwaga
nieuwzględniona

- w projekcie uchwały przewidziany jest okres „przejściowy” na dostosowanie
urządzeń reklamowych istniejących w dniu jej wejścia w życie do wynikających z
zapisów uchwały wymogów, w zależności od obszaru Miasta, na którym dane
urządzenia się znajdują.
- sposób i tryb wymierzania kary pieniężnej określa Art. 37d. Ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Uwaga
nieuwzględniona

- prestiżowy charakter śródmieścia wymaga stosowania odpowiednich materiałów,
szlachetniejszych, bardziej wytrzymałych i trwałych od drewna

sytuowaną reklamę powinno poprzedzić
pisemne upomnienie

16 Należy zezwolić w śródmieściu na

ogrodzenia drewniane
17 Należy przeanalizować kwestię grodzenia

---

terenów mieszkaniowych wielorodzinnych
18 Należy zezwolić na przyczepy reklamowe

na samochodach
19 Należy usunąć zapis o zakazie reklamy

obnoszonej
20 Należy dopracować definicję reklamy

mobilnej
21 Należy naprawić ogrodzenia na terenie

miasta

- przedmiotowa kwestia zostanie dopracowana na dalszym etapie procedowania
uchwały, ostateczna treść zapisów będzie podlegała procedurze wynikającej z
ustawy

Uwaga
bezzasadna

- treść uchwały nie dotyczy przyczep samochodów będących w ruchu

Uwaga
uwzględniona

- usunięto wnioskowany zapis

Uwaga
uwzględniona

- doprecyzowano wnioskowaną definicję

Uwaga
bezzasadna

- przedmiot uwagi nie dotyczy projektu uchwały

22 Należy przeanalizować możliwość stawiania Uwaga

reklam wolnostojących zgodnie z
proponowanymi zapisami

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

uwzględniona

- przeanalizowano proponowane odległości i dokonano korekt w celu
uelastycznienia zapisów. Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa krajobrazowa
określa wprowadzenie min. zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych z czego wynika, że w uchwale należy takie warunki
określić zgodnie z przyjętą polityką Miasta w tym zakresie. Wyznaczenie zasad
spełnia warunek ustawowy i nie jest nadmiernym ograniczeniem. Wyznaczenie
odległości ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego czyli takie ukształtowanie
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
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SPOSÓB
ROZSTRZYGNIĘCIA

23 Kto zapłaci odszkodowanie za wcześniejsze Uwaga

zdjęcie billboardu?
24 Należy dopuścić stopień błędu (co do

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

- projekt uchwały nie rozstrzyga o tej kwestii

bezzasadna
Uwaga
uwzględniona

- ustalono: ”Podawane w uchwale wymiary dopuszczonych formatów posiadają
dopuszczoną tolerancję +/-5%”

25 Kto będzie oceniał estetykę?

Uwaga
bezzasadna

- projekt uchwały nie rozstrzyga o tej kwestii

26 Dopuścić możliwość lokalizowania logo

Uwaga
uwzględniona

- złagodzono proponowane zapisy

wielkości reklam) i określić % tolerancji
błędu wielkości

podmiotu przy oznaczeniu monitoringu
27 Dlaczego reklamy wolnostojące muszą być

---

związane na stałe z gruntem; billboardy
wolnostojące, nie związane z gruntem
stanowią lepsze rozwiązanie
28 Należy dopuścić informacje nad

bankomatami
29 Należy chronić przed reklamą ścisłe

centrum, a w III obszarze zastosować
znacznie mniej ograniczeń

30 Czym w rozumieniu uchwały są prace

Witkacego, które zajmują całą ścianę oraz
zawierają logo firm/sponsora

- zgodnie z zapisami projektu uchwały, reklamy wolnostojące muszą być związane
na stałe z gruntem ze względu na trwałość, bezpieczeństwo i estetykę wykonania;

Uwaga
uwzględniona

- złagodzono proponowane zapisy

Uwaga
bezzasadna

- projekt uchwały przewiduje odmienne ustalenia dla różnych obszarów, na które
podzielono teren miasta. Wskazane terminy dostosowania są także zróżnicowane,
w zależności od lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych w mieście. Najwięcej
ograniczeń i najkrótsze okresy dostosowania dotyczą obszarów najcenniejszych
kulturowo i architektonicznie, gdzie priorytetem jest jak najszybsze uregulowanie
kwestii reklamowej.

---

- projekt uchwały nie rozstrzyga tej kwestii; uwaga nie dotyczy bezpośrednio
tekstu uchwały, a jedynie sposobu jej interpretacji
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31 Na uchwale reklamowej najbardziej ucierpi

legalny biznes i lokalni przedsiębiorcy

SPOSÓB
ROZSTRZYGNIĘCIA

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

---

- zgodnie z uzasadnieniem do wprowadzenia ustawy „krajobrazowej”, cyt.: „(…)
ustawa wywrze sumarycznie pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Będzie to stanowiło wypadkową możliwości rozwoju gospodarczego w oparciu o
wykorzystanie walorów krajobrazowych chronionych przedkładaną ustawą oraz
negatywnego skutku związanego z wprowadzeniem opłaty od reklam.
Będzie ona co prawda ponoszona przez właścicieli (użytkowników wieczystych,
posiadaczy samoistnych) nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których
będzie zlokalizowana reklama – lecz można spodziewać się przeniesienia tych
kosztów na przedsiębiorców reklamujących się przy wykorzystaniu danych tablic
czy urządzeń reklamowych. Warto w tym miejscu wskazać, że – wbrew pierwszemu
wrażeniu – uporządkowanie zasad lokalizacji reklam (i związane z tym ewentualne
usunięcie z przestrzeni publicznej części reklam) pozostanie bez wpływu na
funkcjonowanie przedsiębiorstw. Reklama bowiem odgrywa swoją rolę dzięki
dotarciu do odbiorcy; to zaś jest uzależnione od otoczenia, w którym reklama
funkcjonuje. Duża i krzykliwa reklama zlokalizowana wśród podobnych reklam
wywiera taki sam skutek jak mniejsza i stonowana reklama – o ile tylko inne
reklamy nie są inne. Wprowadzenie zasad umieszczania reklam przeciwdziała
zatem eskalacji prowadzącej do zwiększania wielkości i wyrazistości reklam w celu
przelicytowania reklam przedsiębiorców konkurencyjnych. Co więcej –
zaproponowana zmiana nie powinna wpłynąć negatywnie na poziom dochodów
przedsiębiorców wykonujących reklamy. Będzie to związane z faktem przejścia
ilości i wielkości w jakość (w związku z odpowiednimi regulacjami uchwały rady
gminy w odniesieniu do lokalizacji reklam).”
Ponadto w uzasadnieniu obowiązującej ustawy stwierdzono, że: „(…) wiele tablic i
urządzeń reklamowych należących do lokalnych firm reklamowych lub
bezpośrednio samych przedsiębiorców zostało zlokalizowanych bez dochowania
wymaganej przepisami prawa procedury. Uporządkowanie przepisów w tym
względzie, narzucenie standardów wyglądu oraz nałożenie na nie opłat spowoduje
likwidację wielu takich nośników. Po drugie – w przypadku niewielkich reklam
należących bezpośrednio do przedsiębiorców zostaną one
w wielu wypadkach zakwalifikowane jako szyldy, a tym samym zwolnione z
wprowadzanej niniejszą ustawą opłaty od reklam.”
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LP.

TREŚĆ OPINII/UWAGI PROPOZYCJA NOWEGO
BRZMIENIA ZAPISU

32 Czy zgodnie z zapisami uchwały będzie

SPOSÓB
ROZSTRZYGNIĘCIA

---

UZASADNIENIE
SPOSOBU ROZSTRZYGNIĘCIA

- uchwała jednoznacznie zakazuje sytuowania banerów na terenie miasta

możliwe zawieszenie banera na billboardzie

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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