U

[…]

RADY MIASTA G
z dnia […]
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów
mowych i
, ich
z

ej architektury, tablic rekla-

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, 904, 961, 1250) oraz art. 19 ust. 1b Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

PRZEPISY OGÓLNE

reklamowych i
nych, z
„Miastem”).

reklamowych i

ni-

niejszej U
których mowa w przepisach
w przepisac
ust. 2.
Dla tablic reklamowych i
na
mowa w § 8 ust. 3, na warunkach i
sytuowanie obiektów
nych w § 5 i § 6.

warunkach i
niniejszej Uchwale okrektórych
przepisach U
na zasadach i warunkach ustalo-

obszary, oznaczone jako: SZ, S0, SR, S1, S2, SI, S3 i SP, o
wanych zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i
1 do niniejszej U
–
U
ust. 3.
rodniczo-kulturowego, kolejno:
-kulturowe, takie jak parki krajobrazowe,
fragmenty obszarów chronionego krajobrazu lub miejskie parki i cmentarze, tereny zieleni: m.
in.
tereny, krajobrazy lub obiekty takie jak: Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z jego przedpolami ekspozycji,
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spy Sobieszewskiej,
Obszaru
dniowo-wschodniej granicy Miasta, Park Oliwski,
w obszarze S0 zawieraj

Park im. Ronalda Reagana;

tereny, krajobrazy,
obiekty, jednostki urbanistyczne lub dzielnice takie jak:
Wyspa Spichrzów
,
ystersów (bez Parku Oliwskiego), tereny dawnej Stoczni Cesarskiej;
wraz z otoczeniem wpisane do rejestru zabytków:
kolonia domów robotniczych Fundacji dr Abegga przy al. Grunwaldzkiej,
kolonia domów robotniczych Fundacji dr Abegga przy
,
zes
Nowym Porcie,
Starej Oliwy

Grodziskiem,
,
nich obszarów SZ i S0 o bardziej restrykcyjnych ustaleniach;
urbanistyczne nie wpisane do rejestru jako obszary
tereny,
krajobrazy, obiekty, jednostki urbanistyczne lub dzielnice takie jak:
niem „Stoczni Cesarskiej”), tereny
na wschód od
Wojciecha,
Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym,
nistyczny Wrzeszcza Dolnego,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
tereny, krajobrazy, obiekty, jednostki urbanistyczne lub dzielnice takie jak: Siedlce, Suchanino,
Stogi,
-widowiskowe o znaczeniu ponadlokalnym
takie jak: arena sportowoHala Olivia, stadion na
Letnicy;
rozpro
logicznie i
tereny, krajobrazy, obiekty, jednostki urbanistyczne lub dzielnice takie jak:
Osowa, Przymorze Wielkie, Zaspa;
w obszarze SP
nych oraz
handlowokopowierzchniowe obiekty handlowe (WOH), tere
tereny, krajobrazy, obiekty, jednostki urbanistyczne lub dzielnice takie jak: teren Portu
otoczenie portu lotniczego - Klukowo,
– teren w otoczeniu rafinerii,
obszarów, o których
mowa w ust. 1 i 2 nie
obiektów lub
w gminnej ewidencji zabytków
ustalenia § 10
.
onym standardzie bezch
U
-

szyldy.

wU
baner reklamowy –
z tkanin, tekstyliów lub folii z

zazwyczaj niea-
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na
na
lanym, elewacji budynku, ogrodzeniu
(np. plandeka, transparent);
detal architektoniczny – element dekoracyjny obiektu budowlanego, w
gzyms,
fryz, belkowanie, ryzalit, parapet,
malarski, ozdobna stolarka lub ciesielka, sgraffito, boniowanie
, opaska
okiennego lub drzwiowego, lizeny, a
e elementu budowlanego,
mate(np.
detalicznego wykonania izolacji;
–
zelub
sytuowania
mowego,
reklamy;
ekran projekcyjny –
ietlana jest
zasadzie projekcji przedniej lub tylnej, w
– tablic

przeznaczone do ekspozycji inTFT, LCD lub

(np. ekran LED);
elewacja – przedstawione w widoku architektonicznym z danej strony (np. elewacja frontowa,
wszystkich
ych przegród budynku ze wszystkimi ich
elementami, w
detalem architektonicznym;
flaga – tablica reklamowa,
wykonana z tkaniny, tekstyliów lub folii z
tworzywa sztucznego, sytuowana w
trakumocowanych na elewacji;
– reklama
wykonana z tkaniny lub tekstyliów
ych na tyczce, sytuowana w
format drobny – powierzchnia ekspozycji reklamy o wymiarach do 0,1 m2
– powierzchnia ekspozycji reklamy o wymiarach
0,1 m2 do 1 m2
nie;
kaseton –
w
kiosk –
15 m2, przey i biletów;
markiza –
okanad otworami okiennymi lub drzwiowymi w parterze;
szlachetne – naturalne
budowlane przeznaczone do
czenia obiektu budowlanego, w
metal, tynki strukturalne, klinkier
;
monochromat – jednokolorowa grafika w odcieniach tej samej barwy wraz z biel i
;
mural reklamowy –
nego z
plastycznych;
– otwór okienny nad otworem drzwiowym
na tej samej kondygnacji lub okno
e
w tym samym otworze okiennym lub drzwiowym;
–
pole ochronne – puste
tablicy rek
klamowego, w
bez
tablicy
, proporcjonalne do
tablicy reklamowej lub
lub
ich sytuowania, w
i otworów okiennych lub drzwiowych, elementy detalu architektonicznego,
, nazwy ulic lub inne tablice reklamowe i
oraz ich pola ochronne, o ile w przepisach U
;
powierzchnia ekspozycji reklamy – powierzchnia tablicy reklamowej
do ekspozycji reklamy z danej strony, przy czym suma wszystkich poStrona 3 z 55

;
przeszklenie –
budynku,
pylon –
jednej powierzchni ekspozycji reklamy, z
pylon cenowy –

przezierna przegroda
;
e, na którym
h na stacji paliw
re-

szyld
pylon wizytówkowy –
dopuszczeniem

,
,z
pylonu wizytówkowego

pylonu,
pylon zbiorczy –
reklama na obiekcie –
nio na obiekcie lub niemocowane do obiektu, ale usytuowane w
m od
–
:
gijnych, szkolnych
obszarze Miasta;
reklama prze
–

sz
reklamowe;
0,2
;
, reli-

reklama typu A – pionowa jedno- lub dwustronna reklama na obiekcie lub reklama wolnosto, w formie
, o wymiarach powierzchni ekspozycji reklamy 1,2 m × 1,8 m, z dopuszczalnym odchyleniem o
wymiarów oraz o powierzchni danego boku
reklamowego
3 m2;
reklama typu B – jednogruntem, w
tablicy reklamowej z
ekspozycji reklamy
o wymiarach 3,55 m × 2,47 m, z dopuszczalnym odchyleniem o
wymiarów oraz
o powierzchni
9 m2;
reklama typu C – jednoz gruntem, w
reklamowej z
o wymiarach 5,04 m × 2,38 m lub 6 m × 3 m, z dopuszczalnym odchyleniem o
wymiarów oraz o powierzchni
niep
18
m2;
reklama wyborcza –
, referendalny lub reklama kandydatów do Rad Dzielnic w formie tablicy reklamowej sytuowanej
tleniowych lub na
na potrzeby
kampanii wyborczych (parlamentarnych, prezydenckich, do
go lub do Rad Dzielnic);
siatka reklamowa –
nane z tkanin, tekstyliów lub z folii z
elemenna rusztowaniu budowlanym, elewacji budynku;
formie pionowego walca o
1,75 m i
3,5 m;
stojak reklamowy –
w formie stojaka o
co najmniej z dwóch pionowych jedno- lub dwustronnych tablic o wymiarach do 0,6 m × 0,9
m,
wykonane technikami plastycznymi informacje o
, w
wydarzeniu, wystawie,
System Informacji Lokalnej (SIL) – ujednolicony
system tablic reklamowych
ekspozycji reklamy 0,7 m2 przeznaczonych do inup reklamowy –
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formowania
obszarze Miasta sytuowany na terenach publicznych;
– pionowy lub poziomy szyld wybranej

danej nierucho, w szczegól-

obiektów instytucji kultury itp., sytuowany równolegle do
obiektów (np. na budynku, pylonie, totemie);
– szyld usytuowany równolegle do
ny i szyld wizytówkowy;
szyld semaforowy – szyld

sytuowania na jednym z

w

szyld wizytówkowy – szyld

owania,
, formatu drobnego
wizytówkowymi usytuowanymi
danej
sytuowania (np. na tablicy wizytówkowej) w sposób
z
jednolitych zasad, w
zastosowanych barw, wymiarów
nimi
, pól ochronnych, wyrównania i justoo godzinach
otwa
;
tablica wizytówkowa –
czonych szyldów wizytówkowych;
technika plastyczna –
malunku,
rysunku, mozaiki, sgraffita
u, metaloplastyki;
teren publiczny –
w
dróg i
totem –

w
szyldem;
–
reklamowe trwale
z gruntem (o fundamencie
powierzchniowym) wykonane z lekkiej konstrukcji przestrzennej przeznaczonej do mocowania
do niej reklamy wyborczej, sytuowane w miejscach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta

– tablica reklamowa z
w
miejscu jej prowadzenia, w
na obiekcie budowlanym (np.
lub w
gablocie) lub jako reklama
a (np. na pulpicie lub sztaludze);
znak –
podstawowy znak graficzny, pisarski lub typograficzny, w
cyfra, symbol, piktogram, sygnet
liter, w przypadku
).
a potrzeby pomiarów parametrów, o których mowa w Uchwale, :
elementów (np. tablic reklamowych, obiektów budowlanych) lub
punktów w przestrzeni (np. poziomem terenu bezpolub poziomem jezdni,
)
krótszy odcinek mierzony
elementów lub
;
wszystkimi jej elementami;
(litery wielkiej),
;
reklam

drogi;

a
ustawie z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
ogrodzenia (A) jest stosunkiem procentowym powierzchni przeziernej
(Pp) do powierzchni
po obrysie
(Pc)
je
do
(A=Pp/Pc*100%).
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Obiekty

:
rowerowego,
parkomaty, stosolub koloru szarego;
postaci fikcyjne
, ludzi lub imiartyku
: lodów, gofrów, pojemników z napojami, pojazdów
artystycznej, pomników.
wanie

,

Ogrodzenia

wykonanych z:

elementów odblaskowych lub jaskrawych,
wtórnych,
cznych (np. dworskorzecznych oraz obszarów cennych przyrodniczo i kra
,

rków,

a przestrzennego,
,
strzennego,
ciach
oraz ogroS0;
:
nych granicach
,
,
wodopojów miejskich.
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ogólne zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i
§ 8 i § 9, o ile inne przepisy U
nie

klamowych, z
czej:

sytuowania tablic reklamowych i
siatek reklamowych,

ina-

formie banerów reklamowych i
m od
;

:
sytuowanie tablic reklamowych i
reklamowych zgodnie z
ktonicznymi obiektu budowlanego
albo
dem: otworów okiennych lub drzwiowych,
detalu architektonicznego, osi
kompozycyjnych elewacji,
mowych, w
w obiekt, z

obudowie lub wkomponowanie konstrukcji

nych lub nitowanych,
wych
;
:
ych,
,
zamaskowanie ka-

.
W przypadku,
do
na
rem lub w suterenie, przepisy
tablic reklamowych i
w
dla tych kondygnacji i lokali.

kondygnacji ponad partesytuowanych

ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów, o ile inne przepisy U
:
zakazuje
tonicznych, z

architekoraz
;

n
zachowanie pola ochronnego o

tablicy reklamom szyldów:

wykonanych z

,
,

u
w
-a dla szyldów o orientacji pionowej –

,
ochronnego o
,
szyldów sytuowanych na galerii

podcienia lub za wspólnymi arkadami;
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sytuowanie szyldów w poziomym pasie elewacji,
nami w parterze i
, przy czym dla szyldów:
r
–
do
lokalu,
plastycznymi oraz szyldów wykonanych
z
lamp neonowych –
na kolejnych kondygnacjach,
(o orientacji poziomej poszczególnych znaków) – w
okiennych lub drzwiowych –
na
,
na elewacjach wykonanych z
, sytuowanie szyldów
w
formie znaków bez , umieszczanych na podkonstrukcjach, w tym w formie
neonowych,
sytuowanie szyldów nad otworami okiennymi lub
lub detalem architektonicznym –
formie znaków bez
tym w formie
neonowych,
ylenia powierzchni ekspozycji reklamy do 30
tuowania,
sytuowanie szyldów na obiektach
na lambrekinach parasoli, z

,
donic, przy czym:

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni
na której jest sytuowana,
sepii lub
obiektu, na którym
w obszarze S0 i SR,
sytuowanie szyldów w formie flag:
o orientacji pionowej

,

sytuowanych na dolnej

.
lokalu
z

ego

;
lokalu
witryny, na co najmniej dwóch elewacjach,
co najmniej dwa czynne i

ego:

z
lokalu

do którego

strony ulicy, w
podwórka;
fragmentach ogrodzenia lub na pylonie (odpowiednio wizytówkowym lub zbiorczym) sytuowanym w granicach niejeden poziomy lub jeden pionowy

formie znaków bez

– dla budynku
o
,
jako dodatkowy szyld – dla
,
dwa dodatkowe szyldy w formie flag.
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zasady i
–
nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,
w
fryzie,
na przeszkleniu w
na
nie zbiorczym,
równolegle do obrysu poziomego okapu lub markizy
semaforowy –
w

pylo-

m od poziomu terenu,
2

,

,
3
,
otworu okiennego lub drzwiowego lokalu,
z obu stron
;
–
dla szyldów wykonanych z

kra-

,
w miejscu wskazanym pod sytuowanie szyldów w projekcie budowlanym budynku;
wizytówkowy –
budynku w
lokalu z
na pylonie wizytówkowym,
na
ragmentach ogrodzenia.

ogólne zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i
:
montowania na
eklamowych dodatkowych elementów
technicznych, w
sytuowania tablic reklamowych i
na obiektach i obszarach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków, z
§ 10,
w
50 m od pomników i pomników przyrody oraz cmentarzy,
w strefach ochrony ekspozycji,
widokowych lub osiach widokowych i kompozycyjnych
lub Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, z
go i
na terenach wód powierzchniowych,
na
twa ruchu drogowego,
na dachach obiektów budowlanych,
sytuowania tablic reklamowych i
klam formatu drobnego i

tablic wizytówkowych,
oraz elementów SIL,
ekranów projekcyjnych na

:
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sytuowanie tablic reklamowych i
zny
, bez pozostawiania
,

obiektach równolegle do
obiektu
powierzch-

ego dystansu

tak, aby ich elementy nie
wego w widocznym miejscu na ich elementach konstrukcyjnych lub w
,
,
gruntem pod pozio§ 9 pkt 2 lit. e,
reklamowego jego fundamentu powierzchniowego sytuowanego
A),
,

: A,

nami zbiorczymi lub totemami,

USTALENIA SZCZE

zabytków nieruchomych

zabytków nieruchomych

wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia oraz innych
:

dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia
dla obszaru S0,
§ 12;
dla obszarów wpisanych do rejestru zabytków, z
ustalenia
§ 13;
dla obiektów
gminnej ewidencji zabytków,
wpisane do rejestru zabytków i ich otoczenia
ustalenia j
§ 14.

jak
, o
i 2,

SZYLDY
Ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów

§7i§8
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§ 8
ust. 2
gabaryty dla
– w formie:

szyldów sytuowanych w granicach obszaru SZ:

dopuszczeniem
7 m,
znaków bez
0,7 m,
na
wierzchni ekspozycji reklamy
-przy czym dla szyldów sytuowanych na
lub
w ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
m2, z
nakazem zachowania jednak
proporcji dla wszystkich szyldów w
wierzchni ich sytuowania;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
o
o dopuszcz
m,
kutych znaków bez
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy nie
0,7 m2,
o
–
dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
kasetonu:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
0,3 m2,
o
szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
obszaru ich sytuowania;

10,5 m,
m.
REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
warunki sytuowania na obiektach w granicach obszaru SZ tablic
reklamowych i
reklama okolicznoniach technicznych
na szafkach technicznych,
Strona 11 z 55

dopuszcza si

formie:

tleniowych,
na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej prostopadle do
j;
reklama na obiektach wyposa
ogródków gastronomicznych

markizach, lambrekinach parasoli
donic,
a
dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana,
projekcie budowlanym;

reklama na obiekdopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
osowanie monochromatu, sepii lub

ogródków gastronomicznych

talowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji
reklamy

warunki sytuowania w granicach obszaru SZ
konane:

REKLAMA

stojak reklamowy
iowy

a)
b)
nych,
c)

ksponowanie jedynie w godzinach otwarcia lokalu;

a)
b)
c)
pneumatyczne oraz inne

terenach publicznych.
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prz
dzenia reklamowe
REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
warunki sytuowania w granicach obszaru SZ elementów Systemu
Informacji Lokalnej (SIL):
Elementy
informacji
(SIL)

systemu
lokalnej
formie reklamy na obiekcie
kierunek doa.

Zasady i

§5
OGRODZENIA

Zasady i

§6

.

SZYLDY
Ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów

§7i§8

§ 8 ust. 2
gabaryty dla
– w formie:

ych w granicach obszaru S0:

znaków bez
0,7 m,
na
wierzchni ekspozycji reklamy
-przy czym dla szyldów sytuowanych na
ogrodzenia lub
ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
m2, z nakazem zachowania
proporcji dla wszystkich szyldów w
ich sytuowania;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
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o
o
m,
kutych znaków bez
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy nie
0,7 m2,
o
–
dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
kasetonu:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
0,3 m2,
o
szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
obszaru ich sytuowania;

10,5 m,
przy wym.

REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
warunki sytuowania na obiektach w granicach obszaru S0 tablic
reklamowych i
reklama na siatce
budowlanej
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi:
do
obiektach budowlanych znajrejestrze zabytków,
do 60
obiektach budowtrakcie prowadzenia robó

reklama na przeszkleniu

kondygnacji, na której
znajduje

lokalu z
przeszkleniu, od je-

mat A4,

A4,
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dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni przeszklenia;
mural reklamowy
klatek schodowych,

do budynku na obiekcie budowlanym (np.
dopuszcza

gablocie),

dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
0,7 m2,

reklama okolicznoniach technicznych
na szafkach technicznych,
formie:
tleniowych,
na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej prostopadle do
reklama na obieknia
ogródków gastronomicznych

sytuowanie reklamy na markizach, lambrekinach parasoli
donic,
albo nazwy lub logotypu sponsora
dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana,
tu,
sepii, bieli i
czerni lub
tuowane, np.
aktualnym projekcie budowlanym;

reklama na obiek-

stronomicznych

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
i lub

talowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji
.
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warunki sytuowania w granicach obszaru S0
konane:
rzy
REKLAMA
warunki sytuowania w graniach obszaru S0

stojak reklamowy lub
micznych,
eksponowanie jedynie w godzinach otwarcia lokalu;
terenach publicznych.
tyczne oraz inne przeklamowe
REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
warunki sytuowania w graniach obszaru S0 elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):
Elementy systemu informacji lokalnej (SIL)

kie-

Zasady i

§5

§ 12 ust. 9
Dla elementów meta

, z za-

.

OGRODZENIA
Zasady i
ust. 11.

§6

§ 12

.
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SZYLDY
Ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów
gabaryty

§7i§8
yldów sytuowanych w granicach obszaru SR:

– w formie:
drzwiowych, z dopuszczeniem

dopuszcza
ogrodzeniu lub na pylonie zbiorczym dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi
2
, z nakazem
ia;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
2
,

2

o dopuszczalnej

,

–
2

,

kasetonu:
o dopuszczaln

2

,

obszaru ich sytuowania;

REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
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na obiektach w granicach obszaru SR tablic
,
reklama na siatce
budowlanej
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi:
zabytków, pod warunkiem graficznego odtwowacji,
do 100%

reklama na przeszkleniu

sytuowanie na przeszkleniach na kondygnacji, na której

nieprz
mat A4,
u drobA4,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni przeszklenia;
mural reklamowy
oza

nia, oraz interlinii:

wacji,
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–
–

witacz
z

0,7 m2,
dopuszcza
reklama o obrocie

której dotyczy,
reklamowej,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycj
format A2;
reklama okolicznoniach technicznych
yjnych,
na szafkach technicznych,
tleniowych,
na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej prostopadle do
reklama typu A
kioskach,
wiatach przystankowych,
-pod warunkiem
0,15 m od powierzchni sytuowania,
dzi powierzchni ekspozycji reklamy ni
tablica wizytówkowa
montowaniem do niej tablicy,
Strona 19 z 55

szyldu wizytówkowego lub kilku zgrupowanych szyldów wizytówkowych, wr

reklama na obiek-

markizach, lambrekinach parasoli

ogródków gastronomicznych

dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana,
e budowlanym;
reklama na obiekdopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana
,
stronomicznych
o srebrnej lub miedzianej powierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji
wymiarów formatu A5,
e
, bieli i
czerni lub
tuowane, np.
aktualnym projekcie budowlanym;
baner reklamowy
lub inna tablica reklamowa, nie wymieniona w pkt od 1 do
11

której nie przylega

pewniony jest swobodny dojazd w postaci pasa terenu utwardzonego (w

elewacji,
poziomem terenu,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 60% powierzchni elewacji,

nowych.
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REKLAMA WOLNOSTO

borcze
reklama typu A
-jezdnych,
nego terenu publicznego;
pylon wizytówkowy

pylon zbiorczy
skrajnych
2/5
pylon cenowy

- lub dwustronnej tablicy reklamowej

stojak reklamowy
lub
wy
nych,
dynie w godzinach otwarcia lokalu;
tyczne oraz inne
dzenia reklamowe
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REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
obszaru SR reklamy wyborczej
oraz elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):
reklama wyborcza
–
kon–
dwa w danym kierunku,
– wy-

reklamy a poziomem terenu;
kampanii wyborczych (w tym kampanii do Rad Dzielnic) lub referendalnych,
szczególnych, a w przypadku kampanii do Rad Dzielnic – jak dla mate-

elementy Systemu
Informacji Lokalnej
(SIL)

a)
b)
ze

§5
OGRODZENIA
§6

§ 13

ust. 10.
metalowych lub sztachet drewnianych lub

SZYLDY
Ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów

§7i§8
Strona 22 z 55

§
gabaryty dla
– w formie:
kontrze:
dopuszczeniem

znaków bez
0,7 m,
na
wierzchni ekspozycji reklamy
-przy czym dla szyldów sytuowanych na
lub
w ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
nakazem zachowania
proporcji dla wszystkich szyldów w
wierzchni ich sytuowania;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
o
o
m,
kutych znaków bez
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy nie
0,7 m2,
o
znaków b
–
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
kasetonu:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
0,3 m2,
o
szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy

m2, z

obszaru ich sytuowania;
ez
10,5 m,
m.

REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
warunki sytuowania na obiektach w granicach obszaru S1 tablic
reklamowych i
,
reklama na siatce
budowlanej
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi:
do 30%
obiektach budowlanych znajrejestrze zabytków, pod warunkiem graficznego odtwoStrona 23 z 55

wacji,
do 100

budowlanych

cji
reklama na przeszkleniu

kondygnacji, na której
znajduje

lokalu z
na przeszkleniu, od je-

mat A4,
em jednolitych wymiarów, od-

A4,
-oraz innych form sytuo
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni przeszklenia;
mural reklamowy
okna klatek schodowych,

znaki bez

nazwy, sygnetu lub logotypu

nia, oraz interlinii:
w miejscu wskazanym pod sytuowanie
ekspozycji reklamy nie

30% powierzchni ele-

wacji,
lub ponad dach,
w

nie

0,7 m –

10,5 m,
–

nych z
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do budynku na obiekcie budowlanym (np.

gablocie),

nej)

dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
0,7 m2,

reklama o obrocie

drzwiowym
lub na
której dotyczy,
formie monochromatycznej tablicy
reklamowej,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji
format A2;

reklama okolicznodopuszcza
niach technicznych
na szafkach technicznych,
formie:
tleniowych,
pionowych tablic reklamowych o wymiarach n
na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej prostopadle do
reklama typu A
kioskach,
wiatach przystankowych,
toaletach
-pod warunkiem wkomponowania w
0,15 m od powierzchni sytuowania,
dzi powierzchni ekspozycji
tablica wizytówkowa
celu ochrony elewacji przed
montowaniem do niej tablicy,

szyldu wizytówkowego lub kilku zgrupowanych szyldów wizytówkowych, wraz z jego/ich
dopuszcza
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reklama na obiekogródków gastronomicznych

markizach, lambrekinach parasoli
oraz na innych elementach wy
donic,

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana;
reklama na obiekdopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana
,
stronomicznych
o srebrnej lub miedzianej powierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji
reklamy
wymiarów formatu A5;
baner reklamowy
lub inna tablica reklamowa, nie wymieniona w pkt od 1 do
11

klatek schodowych, do której nie przylega

pewniony jest swobodny dojazd w postaci pasa terenu utwardzonego (w
jednej
elewacji,
poziomem terenu,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 60% powierzchni elewacji,
której jest sytuowana,
z
nowych.

borcze
nej
Strona 26 z 55

reklama typu A
ze-jezdnych,
jednolitej formy reklam w obszarze ulicy lub innego terenu publicznego;
pylon wizytówkowy
formatu drobnego wraz z ic

pylon zbiorczy

na której
pasie drogowym bezposkrajnych punktów styku z

której

dopuszczalna

6 m,
2/5

pylon cenowy

- lub dwustronnej tablicy reklamowej

6 m.
warunki sytuowania w graniach obszaru S1

stojak reklamowy
wy
nych,
terenach publicznych.
tyczne oraz inne
przestrzenne
dzenia reklamowe
REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
warunki sytuowania w granicach obszaru S1 reklamy wyborczej
oraz elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):
reklama wyborcza
–
– w formie tablic na sztywn
PCW/PVC o
nia w
dwa w danym kierunku,
– wyStrona 27 z 55

reklamy a poziomem terenu;
kampanii wyborczych (w tym kampanii do Rad Dzielnic) lub referendalnych,
szczególnych, a w przypadku kampanii do Rad Dzielnic – jak dla matena pasach
elementy Systemu
Informacji Lokalnej
(SIL)

c)
ulicy ograd)
kierunek do-

Zasady i

§5
OGRODZENIA

Zasady i

§6

SZYLDY
Ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów

§7i§8

§ 8 ust. 2
gabaryty
– w formie:
u okiennego lub drzwio-

znakó

wierzchni ekspozycji reklamy
ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy

2

, z naka-
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zem zachowania
ich sytuowania;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
o do
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
–
kasetonu:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
obszaru ich sytuowania;

m.

REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
warunki sytuowania na obiektach w granicach obszaru S2 tablic
reklamowych i
reklama na siatce
budowlanej
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi:
do 30%
obiektach budowlanych znajrejestrze zabytków, pod warunkiem graficznego odtwowacji,
do 100%

ktach bu-

ekspozy-
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reklama na przeszkleniu

kondygnacji, na której
znajduje

lokalu z
przeszkleniu, od je-

mat A4,

A4,
-oraz innyc
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni przeszklenia;
mural reklamowy
klatek schodowych,

znaki bez

w formie nazwy, sygnetu lub logotypu

nia, oraz interlinii:
w miejscu wskazanym pod sytuowanie
ekspozycji reklamy nie

30% powierzchni ele-

wacji,
w
0,7 m –

10,5 m,
–

nych z
kaseton

0,05 m,
jej sytuowania nad poziomem terenu,
w kolorze elewacji lub
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(inny n

do budynku na obiekcie budowlanym (np.

gablocie),

dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
0,7 m2,

reklama o obrocie
lub na przeszkleniu
której dotyczy,
cy
reklamowej,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji
format A2;
reklama okolicznoniach technicznych
na szafkach technicznych,
formie:
tleniowych,
na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej prostopadle do
reklama typu A
kioskach,
wiatach przystankowych,
toaletach publicznych oraz obiektach
0,15 m od powierzchni sytuowania,
dzi powierzchni ekspozycji
tablica wizytówkowa
celu ochrony elewacji przed
montowaniem do niej tablicy,

szyldu wizytówkowego wraz z polem och
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reklama na obiektach
ogródków gastronomicznych

markizach, lambrekinach parasoli
donic,

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana;
reklama na obiekdopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
stronomicznych
talowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji
reklamy
baner reklamowy
lub inna tablica reklamowa, nie wymieniona w pkt. od 1 do
12

klatek schodowych, do której nie przylega

dopusz
pewniony jest swobodny dojazd w postaci pasa terenu utwardzonego (w
eklama,
jednej
elewacji,
poziomem terenu,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 60% powierzchni elewacji,
z
nowych.

której jest sytuowana,
neo-

publicznych,
cze
reklama typu A
zeStrona 32 z 55

-jezdnych,
obszarze ulicy lub innego terenu publicznego;
reklama typu B
od 2 m do 14 m od
skrajnych punktów styku granicy nieruchopasem drogowym ulicy, do
§ 9 pkt 1 lit. b, c,

pylon wizytówkowy

pylon zbiorczy

której
pasie drogowym bezpo-

prowadzona jest
skrajnych punktów styku z

której
6 m,
2/5

pylon cenowy

- lub dwustronnej tablicy reklamowej
p
6 m.

stojak reklamowy lub
micznych,
terenach publicznych.
tyczne oraz inne przeklamowe
REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
warunki sytuowania w granicach obszaru S2 reklamy wyborczej
oraz elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):

Strona 33 z 55

reklama wyborcza
na

–

–
dzie PCW/PVC o
tuowania w pasie drogowym na odcinkach o liczbie pasów ruchu
danym kierunku,
– wy-

poziomem terenu;
kampanii wyborczych (w tym kampanii do Rad Dzielnic) lub referendalnych,
szczególnych, a w przypadku kampanii do Rad Dzielnic – jak dla malit. c.,
elementy systemu in- a)
formacji lokalnej (SIL)
b)

ytuowanie elementów SIL w formie reklamy na obiekcie
kie-

Zasady i

§5
OGRODZENIA

Zasady i

§6

obszaru SI

SZYLDY
Zasady i warunki sytuowania szyldów
§ 8 ust. 2
gabaryty dla
– w formie:

§7i§8
w szyldów sytuowanych w granicach obszaru SI:

lub drzwiowych, z dopuszczeniem
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znaków bez
dopus
0,7 m,
na
wierzchni ekspozycji reklamy
-przy czym dla szyldów sytuowanych na
lub
ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
m2, z nakazem zachowania
proporcji dla wszystkich szyldów w
ich sytuowania;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
o
o
m,
kutych znaków bez
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy nie
0,7 m2,
o
–
kasetonu:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
0,3 m2,
o
szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
obszaru ich sytuowania;
w formie przestrzennych
10,5 m,
m.

REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
warunki sytuowania na obiektach w granicach obszaru SI tablic reklamowych i
reklama na siatce budowlanej
skie,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi:
do
obiektach budowlanych
rejestrze zabytków, pod warunkiem graficznego
tów elewacji,
do 100%

okresem karencji 5
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reklama na przeszkleniu

kondygnacji, na której
znajduje

lokalu z
przeszkleniu, od

format A4,
posób mo-

format A4,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni przeszklenia;
mural reklamowy
klatek schodowych,

znaki bez
ustowania, oraz interlinii:
w miejscu wskazanym pod sytuowanie
ekspozycji reklamy nie

30% powierzchni

elewacji,
w
0,7 m –

10,5 m,
–

nych z
dopuszcza
szyld)

0,05 m,
jego sytuowania nad poziomem terenu,
nakazuje
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cie,
× 10 m;
(inny n

do budynku na obiekcie budowlanym (np.
cie),

gablo-

z informac
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
0,7 m2,

reklama o obrocie
lub na
sposób n
której dotyczy,
reklamowej,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklam
format A2;
reklama okolicznotych obszarach,
technicznych
na szafkach technicznych,
formie:
tleniowych,
na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej prostopadle
reklama typu A
kioskach,
wiatach przystankowych,
0,15 m od powierzchni sytuowania,
dolnej kraycji
tablica wizytówkowa
celu ochrony elewacji
przed montowaniem do niej tablicy,
do
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i nie

reklama na obiektach wyposa
ogródków gastronomicznych

markizach, lambrekinach parasoli
z

donic,

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana;
reklama na obiekogródków gastronomicznych

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
mie
wierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji reklamy
formatu A5;

baner reklamowy
lub inna tablica reklamowa, nie wymieniona
w pkt. od 1 do 13

klatek schodowych, do której nie
a której sytuowana jest reklama,
pewniony jest swobodny dojazd w postaci pasa terenu utwardzonego
dopusz
jednej elewacji,
nad poziomem terenu,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 60% powierzchni elewacji,
co
owana, z
lamp neonowych.

której jest sytu-

REKLAMA

z
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reklama typu A
ze-jezdnych,
obszarze ulicy lub innego terenu publicznego;
reklama typu B
odpowiednio:
od 2 m do 14 m od
skrajnych punktów styku granicy nieruchopasem drogowym ulicy, do
jest reklama, z
§ 9 pkt 1 lit. b, c,

reklama typu C
od 2 m do 14 m od
skrajnych punktów styku granicy nieruchopasem drogowym ulicy, do której kierowana jest powierzchnia
§ 9 pkt 1 lit. b, c,

pylon wizytówkowy
formatu drobnego wraz z ich polem ochronnym o szerok

pylon zbiorczy
prowadzona jest

której
pasie drogowym bezpo-

skrajnych punktów styku z

której
m;
2/5

pylon cenowy

- lub dwustronnej tablicy reklamowej

6 m;
maszt flagowy
na
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stojak reklamowy lub
micznych,
terenach publicznych.
tyczne oraz inne przeklamowe
REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
warunki sytuowania w granicach obszaru SI reklamy wyborczej oraz
elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):
reklama wyborcza

sytuowanie:
–
–
dzie PCW/PVC o
tuowania w pasie drogowym na odcinkach o liczbie pasów ruchu
danym kierunku,
– wymiarom
poziomem terenu;
kampanii wyborczych (w tym kampanii do Rad Dzielnic) lub referendalnych,
szczególnych, a w przypadku kampanii do Rad Dzielnic – jak dla ma-

elementy systemu informacji lokalnej (SIL)
ami;

i
Zasady i

o

§5
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OGRODZENIA
Zasady i

§6

Ustalenia ogólne dla obszaru S3

SZYLDY
Ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów

§7i§8

§ 8 ust. 2
gabaryty dla
– w formie:
drzwiowego lub

dopuszczeniem

znaków bez
o dopuszczalnej grub
0,7 m,
na
wierzchni ekspozycji reklamy
-przy czym dla szyldów sytuowanych na
lub
w ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
nakazem zachowania
proporcji dla wszystkich szyldów w
wierzchni ich sytuowania;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
o
o
m,
kutych znaków bez
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy nie
0,7 m2,
o
–
kasetonu:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
0,3 m2,
o dopusz
szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy

m2, z

obszaru ich sytuowania;
szyld
10,5 m,
m.
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REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
warunki sytuowania na obiektach w granicach obszaru S3 tablic
reklamowych i
z
reklama na siatce budowlanej

na
watorskie,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi:
do
obiektach budowlarejestrze zabytków, pod warunkiem gratych fragmentów elewacji,
do 100%

cy, z
reklama na przeszkleniu
rej znajduje

lokalu z

kondygnacji, na któstrony tego wejprzeszkleniu,

od

usytuowanych pojedynczo lub zgr

dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni przeszklenia;
mural reklamowy
klatek schodowych,

znaki bez
szyld)
, wyrównania lub
wyjustowania, oraz interlinii:
w miejscu wskazanym pod sytuowanie tablic reklamowych lub
projekcie budowlanym obiektu, zajmuekspozycji reklamy nie
30%
powierzchni elewacji,
Strona 42 z 55

w
w
0,7 m –

10,5 m,

–
wykonanych z

po0,05 m,

n

budynku na obiekcie budowlanym (np.
gablocie),
mowej, z
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
0,7 m2,

reklama o obrocie nieru-

sytuowanie reklam w otworze okiennym lub drzwiowym lub na
ki,
dotyczy,
blicy reklamowej,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji

wych,
nicznych
na szafkach technicznych,
formie:
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0,7 m na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej
reklama typu A
kioskach,
wiatach przystankowych,
toaletach publicznych or
obiektu,
m od powierzchni sytuowania,
dolnej
tablica wizytówkowa
celu ochrony elewacji
przed montowaniem do niej tablicy,

jednego szyldu wizytówkowego wraz z polem ochronnym, o szero0,15
reklama na obiektach
wyposa
stronomicznych

markizach, lambrekinach pamicznych, z

donic,

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana;
reklama na obiektach
gastronomicznych

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
formie
zianej powierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji reklamy
formatu A5;

baner reklamowy lub
inna tablica reklamowa, nie
wymieniona w pkt. od 1 do
12

klatek schodowych, do której nie
u dachu przy elewacji, na której sytuowana jest reklama,
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zapewniony jest swobodny dojazd w postaci pasa terenu utwardzoreklama,
jednej elewacji,
nad poziomem terenu,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 60% powierzchni elewacji,
cej co
sytuowana, z w

której jest

wyborcze

reklama typu A
nych,
dopuszcza
-jezdnych,
obszarze ulicy
lub innego terenu publicznego;
reklama typu B
nej,
od 2 m do 14 m od
skrajnych punktów styku granicy niepasem drogowym ulicy, do
§ 9 pkt 1 lit. b, c,
ni,
de
ziomie terenu;
reklama typu C
od 2 m do 14 m od
okienne,
skrajnych punktów styku granicy niepasem drogowym ulicy, do której kierowana jest
§ 9 pkt 1 lit.
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b, c,
ezdni,
nu;
pylon wizytówkowy
bliczek formatu drobnego wraz z ich polem ochronnym o szeroko-

pylon zbiorczy
pasie droskrajnych punktów styku z pasem drogo9 m,
2/5
nu;
pylon cenowy

- lub dwustronnej tablicy reklalub w
6 m;

maszt flagowy

cych rodzajów:
stojak reklamowy lub

nomicznych,
otwarcia lokalu;
terenach publicznych.
oraz inne przestrzenne
REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
warunki sytuowania w granicach obszaru S3 reklamy wyborczej
oraz elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):
reklama wyborcza
–
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– w formie tablic na sztywnym podczeniem sytuowania w pasie drogowym na odcinkach o liczbie
danym kierunku,
na
–

poziomem terenu;
kampanii wyborczych (w tym kampanii do Rad Dzielnic) lub referendalnych,
sach szczególnych, a w przypadku kampanii do Rad Dzielnic –

c.,
;
elementy systemu informacji lokalnej (SIL)

a)

pasie drogowym w

b)
zgrupowanych ze so

Zasady i

§5
OGRODZENIA

Zasady i

§6

Ustalenia ogólne dla obszaru SP

SZYLDY
Ogólne zasady i warunki sytuowania szyldów

§7i§8

§ 8 ust. 2
gabaryty dla
– w formie:
kontrze:
dopuszczeniem
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znaków bez
0,7 m,
na
wierzchni ekspozycji reklamy
-przy czym dla szyldów sytuowanych na
lub
w ogrodzeniu dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
0,4 m2, z
nakazem zachowania
proporcji dla wszystkich szyldów w
wierzchni ich sytuowania;
szyld semaforowy – w formie:
tablicy:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
m2,
o
o
m,
kutych znaków bez
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy nie
0,7 m2,
o
znaków be
–
kasetonu:
o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
0,3 m2,
o
granicach obszaru;
szyld wizytówkowy o dopuszczalnej powierzchni ekspozycji reklamy
obszaru ich sytuowania;

0,7 m

10,5 m,
m.

REKLAMY
REKLAMA NA OBIEKCIE
granicach obszaru SP tablic

reklama na siatce budowlanej

dopuszcza
skie,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi:
do
obiektach budowlanych
rejestrze zabytków, pod warunkiem graficznego
tów elewacji,
do 100%

reklama na przeszkleniu

znajduje

na przeszkleniach na kondygnacji, na której
lokalu z
przeszkleniu, od
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format A4,
a i justowania, naklejek formatu

ekranów
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 30% powierzchni przeszklenia;
mural reklamowy
klatek schodowych,

znaki bez
szyld)

i albo nazwy, sygnetu lub logotypu obiektu,
ne, wyrównania lub wyjustowania oraz interlinii:
w miejscu wskazanym pod sytuowanie tablic reklamowych lub
urz
ekspozycji reklamy nie
30% powierzchni elewacji,
w

kondygnacji obiektu,
0,7 m –

10,5 m,
–

owanie pola ochronnego
wykonanych z
szyld)

obiektu,

0,05 m,
dopuszczal

y (inny n

budynku na obiekcie budowlanym (np.
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gablocie),
wej, z
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy
0,7 m2,
dopuszcza s
reklama o obrocie niewym lub na
tyczy, w sposó
której dotyczy,
cy reklamowej,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji
format A2;
reklama okolicznowych,
technicznych
trakcyjnych,
na szafkach technicznych,
formie:

m na 1 m sytuowanych w ramie metalowej zamontowanej prostopareklama typu A
kioskach,
wiatach przystankowych,
-pod warunkiem wkomponowania w
0,15 m od powierzchni sytuowania,
reklamy ni

dolnej kra;

tablica wizytówkowa
celu ochrony elewacji przed
montowaniem do niej tablicy,
do
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reklama na obiektach
a ogródków
gastronomicznych

markizach, lambrekinach paraków gastronomicznych, z

donic,

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni, na której jest sytuowana;
reklama na obiektach
ków gastronomicznych

dopuszczalna
0,15 m,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 10% powierzchni, na której jest sytuowana,
formie
wierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia ekspozycji reklamy
formatu A5;

baner reklamowy lub
inna tablica reklamowa,
nie wymieniona w pkt. od
1 do 12

klatek schodowych, do której nie
terenu do wyana jest reklama;
zapewniony jest swobodny dojazd w postaci pasa terenu utwardzone-

jednej elewacji,
nad poziomem terenu,
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji reklamy wynosi do 60% powierzchni elewacji,
cej co
sytuowana, z
tych lamp neonowych.

i elewacji, na której jest

warunki sytuowania w granicach obszaru SP

przy
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reklama typu A
-jezdnych,
obszarze ulicy lub
innego terenu publicznego;
reklama typu B
od 2 m do 14 m od
od skrajnych punktów styku granicy nierupasem drogowym ulicy, do
§ 9 pkt 1 lit. b, c,

nu;
reklama typu C
od 2 m do 14 m od
m od
skrajnych punktów styku granicy nierupasem drogowym ulicy, do której kierowana jest po§ 9 pkt 1 lit. b, c,

pylon wizytówkowy

pylon zbiorczy

któpasie drogowym
35 m od skrajnych punktów styku z
na
9 m,
2/5

pylon cenowy

- lub dwustronnej tablicy reklalub w
6 m;
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totem
któpowierzchnia ekspozycji reklamy wynosi nie
2
2

maszt flagowy
sytuowanie masztu flagowego w granicach nierucho-

warunki sytuowania w granicach obszaru

stojak reklamowy lub

udo-

micznych,
terenach publicznych.
oraz inne przestrzenne
REKLAMA WYBORCZA ORAZ SIL
warunki sytuowania w granicach obszaru SP reklamy wyborczej
oraz elementów Systemu Informacji Lokalnej (SIL):
reklama wyborcza
–
– w formie tablic na sztywnym podniem sytuowania w pasie drogowym na odcinkach o liczbie pasów
danym kierunku,
–

poziomem terenu;
kampanii wyborczych (w tym kampanii do Rad Dzielnic) lub referendalnych,
sach szczególnych, a w przypadku kampanii do Rad Dzielnic – jak
na pasach
c.,
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elementy systemu informacji lokalnej (SIL)

a)

pasie drogowym w ilo-

b)

Zasady i

§5
OGRODZENIA

Zasady i
ust. 10.

§ 6

§ 18
.

III

w
stosowania do zasad i
w
U

w

U

obiektów
w Uchwale

ej architektury ustala
24
od

zasad i
Uchwale obiekty
tury wpisane do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków.
U
zasad i
dla

termin doej architek-

Uchwale:
oparciu o prawomocne pozwolenie
-budowlany –

;
– 12
dla szyldów
sztucznych – 40 lat;
dla
szyldów
wykonanych
rokiem – 10 lat;
dla
szyldów –
-od dnia
U

;

1989
technik
;

Dla

U
zasad i warunUchwale ustala
U
zasad i
onych w Uchwale ogrodzenia wpisane do
rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków.
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IV

w
wództwa Pomorskiego.

po

od

w

Miasta
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UZASADNIENIE

Krajobraz to dobro kultury przekazywane

W szczegól-

przestrzeni miast to dziedzictwo kulturowe bywa niszczone lub
odbiór jego utraconych walorów. Tymczasem, wraz z
poczucie estetyki

-

z tym

gospodaroprzytoczonego w Konstytucji RP oraz pojmo-

„

” – krajobraz jest istotnym czynnikiem

na

m

walory ekonomiczne przestrzeni, w tym na

i

interesie publiczi turystów.
na

wanie krajobrazem

planowanie i gospodaro-

. Przepisy szczególne i lokalne a

decyzje administracyjne

wydawane

skutecznej ochrony krajobrazu –

fragmentów obszaru gminy, co zazwycz
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
W

n

na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy
dnia […] w sprawie ustalenia zasad i

architektury, tablic reklamowych i
z

(zwana dalej

.
wzmocnienie
prace analitycznonych cechach
Ustalenia U

reklamy w miejscach do tego

nieprzeznaczonych lub w sposób nieadekwatny do danej lokalizacji
nie walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, w

,

m.in. u

,a
.

szeustaleniach dla

obszarów

gabaryty dopuszczonych w
na podstawie
Gabaryty reklamy na obiektach uwarunkowane
na

w,

sytuowane i elementów ich detalu.

barytów,

i iluminacji reklam

konkurencji podmiotów

gospodarczych.
Z uwagi na
rozw
szczególny

, które w sposób

z
interesu publicznego, przy jednoczesnym zachowaniu szero. W wy-

finanse publiczne, w tym na
czny i interesy prywatne, w
szane w postaci wniosków i
nej. W ankiecie internetowej

nr 1 do

Nr […]

z dnia […]

Opis granic poszczególnych obszarów Miasta
Granice obszarów, o których mowa w § 3 ust. 1

w sposób opisowy.

1. Ustalenia dla obszarów, dla których granice
wraz z

ulicami,
w ich
stronach tych ulic w pasie terenu o
.W
obszary
nia obszaru
,
ci: SZ,
S0, SR, S1, S2, SI, S3 i SP, o ile w opisie granic poszczególnych obszarów nie ustalono inaczej.
2.
ulic lub linii kolejowych, o których mowa w ust. 1
ich osi, o ile nie ustalono inaczej.

Ustala s

o których mowa w § 3 ust. 1 i 2

1) Obszar SZ (oznaczony kolorem zielonym w
a) tereny zieleni

:

nr 2 do
):
m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy,

OCHK Wyspy Sobieszewskiej, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, których
granice
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
b) lasy
,
c)
d) tereny rodzinnych
(ROD),
e) p
f)
terenu oraz jeziora, stawy, zbiorniki retencyjne, rzeki i
potoki,
g)
h) cmentarze,
w przepisach szczególnych lub w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;
2) Obszar S0 (oznaczony kolorem
w
nr 2 do
):
a)
:
: ul. Targ Drzewny (na odcinku od
z ul. Hucisko
do
ul. Podwale Staromiejskie), ul. Podwale Staromiejskie, ul. Grodzka,
ul. Wapiennicza,
od wschodu: brzeg rz.
i rz.
,
od
: ul. Podwale Przedmiejskie (na odcinku od
z ul.
do brzegu rz. Stara
awa),
od zachodu: ul.
(na odcinku od
z ul. Hucisko) i ul.
Podwale Przedmiejskie),

str. 1

b)
c)
d) Z
T
(Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków
nieruchomych województwa pomorskiego)

Jana Charpantiera,
: ul. Jana Charpantiera,
od zachodu: brzeg rz.
Westerplatte –
– pole bitewne na
(Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych
województwa pomorskiego)
,
f)
),
g) Stocznia Cesarska –
(na odcin
,
. Ks.
),
e)

),
3) Obszar SR (oznaczony

kolorem czerwonym

) - obszar
a) osiedle domów robotniczych Fundacji dr Abegg w granicach wyznaczonych torami
–
-Wrzeszczu: teren w
847 z
dnia 18 maja 1981 r.:
- strefa konserwacji urbanistycznej,
ws
- strefa ograniczenia gabarytu
zabudowy;
b) kolonia domów
: teren w
dnia 23 kwietnia 1979 r.;
c)

teren w granicach obszaru wpisanego do
964 z dnia
;
-Wrzeszczu: teren w granicach obszaru
829 z dnia 30 maja 1979 r.:
– strefa konserwacji urbanistycznej, strefa rehabilitacji,
– strefa ochrony krajobrazu;
rbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie: teren w granicach

d)

e) zabytkowy
czerwca 1982 r.:
Strefa „A” –

obszary szczególnie
–

str. 2

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej,
zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania ist
Strefa „C” – ochrony ekspozycji
f)
: teren w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków Województwa

nej zieleni,
–
kompleks architektoniczno-przestrzenny i krajobrazowy nad Potokiem Oliwskim;
g) terytorium
a w gra
(na
z
obszarem Biskupiej Górki i jego otoczenia
: teren w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków Województwa
,
4) Obszar S1 (oznaczony kolorem jasno-czerwonym w
a) fragment
-Wejhera-Jelitkowo-

nr 2 do

:

rze Wielkie,

a) fragment

-Wejhera-Jelitkowo, wschodu i zachodu:

b) fragment dzielnic

,
obszaru SR - Cmentarza Oliwskiego),
do
(w kierunku
zachodnim do granicy obszaru SZ - Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego),
od zachodu: wschodnia granica obszaru SZ - linii lasu Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego;
c)

str. 3

Jarosza Henryka
zachodnim odcinkiem ul. Kaszubskiej
obszaru SR),
od wschodu: ul.

Derdowskiego w kierunku p
d) fragmenty
Dolny

Zaspa-

Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz

a (na odcinku od styku

–
z

–

jowa nr
–
ul. Wita Stwosza), ul. Wita
Stwosza (od
–
Al. Wojska Polskiego), Al. Wojska Polskiego (od ul. Wita Stwosza do
z ul. Fryderyka Chopina), ul. Fryderyka Chopina, Al. Grunwaldzka (od
z ul. Fryderyka Chopina do
ul. Braci Lewoniewskich), ul. Braci
Lewoniewskich (do
250), linia kolejowa nr 250
(do
al.
z
Grunwaldzka
(od
al.
ul. Romana
Dmowskiego,
ponadto odcinek i
Grunwaldzkiej na odcinku
Ks. Leona Miszewskiego
ul. Romana
Dmowskiego (od
al.
ku wschodnim do
ul. Polanki do

Stawem, ul.
do
al.
(od
ul.
Hynka, Al. Legionów (od

Nad

Stawem
Franciszka

l. Franciszka Hy
(wraz z

w kierunku wschodnim do
Chrobrego)
(od

iem osi ul. Lucyny
, ul. Lwowska, al. Gen. Józefa Hallera
od
nr 249),

od wschodu:

str. 4

do przec

250 (od

ul. Al.

Jana z Kolna 30),
rz.
Martwa
Przy Pirsie), zachodnia granica obszaru S
i
wschodnia granica obszaru S0 (
obr. 68 prostopadle do linii brzegowej
linia brzegowa
u
Wiosny Ludów do
,
od zachodu: zachodnia granica linii lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (od
do styku obszaru SZ
–
Migowo), linia kolejowa nr

–

(od styku z

j granicy Cmentarza Srebrzysko),
– linii lasu

wschodnia granica Cmentarza Srebrzy
–
kierunku wschodnim, p

), granica obszaru SZ
granicy Parku
Sobieskiego prostopadle do linii lasu),

ul. Sobótki, ul. Sobótki (w kierunku
– Parku
zachodniej
osi ul. Jana

Smoluchowskiego
Góra),

),
-wschodnim
SR i dalej ul. 3 maja, dalej w ki

e)

od wschodu: ul.
do
ul.
Zdrojowej,
Mazurska, linia tramwajowa (na
do
Al. Gen. Józefa Hallera),
od zachodu: Al. Gen. Józefa Hallera (od

Mazurskiej

);
f) fragment dzielnicy Letnica, którego granice wyzna

str. 5

Michny), ul.

Stalowa (odcinek

-wschodnim), ul. Szklana Huta,
od wschodu i
z ul. Szklana Huta do ronda im. Tadeusza Mazowieckiego –
i
od zachodu i

),

g)
prostopadle do ul. El

h) fragment dzielnicy Orunia-

Wojciech-Lipce oraz dzielnicy Olszynka, którego granice

cy:
SR XVII w., dalej
(
od wschodu:
–
–
(od
nr 226
kons

–
-

Zielonogórskiej, ul. Lubuskiej,

–

ul.
ul. Stoczniowców (prostopadle do ul.

Wojciecha do

–
) wraz z obszarem w

i)

od jego zachodniego brzegu;
fragment dzielnicy Stogi oraz KrakowiecWilhelma Stryjewskiego
miejskiego od
ul.

- linii tzw. Lasu

str. 6

od zachodu: ul.

j)

fragment dzielnicy Wyspa Sobieszewska – tereny zabudowane w

Turystycznej, ul.
k) teren zabytkowej Owczarni w dzielnicy Osowa, k

od zachodu: ul. Meteorytowa, ul Owczarnia (po zachodniej stronie Obwodnicy
l)

S1.

granice z

3) Obszar S2 (oznaczony kolorem jasno
w
a) fragmenty dzielnicy
-Wejhera-Jelitkowo-

nr 2 do
, którego granice

administracyjna Miasta,
od wschodu: granica strefy SZ i SR
ul. Jelitkowskiej i ul. Bursztynowej,
i
R
ul. Pomorskiej,
al. Grunwaldzkiej,
b) fragmenty dzielnic:
Zaspaec, VII
R

,
(

od wschodu: ul.
Oliwskim do skrzy

,

do s
z ul.

),
ul.
z ul.
do ul. Jana

(od

odcinek

z ul.
(od
Solikowskiego

ul.
Solikowskiego), ul. Jana
(od
wraz z
do
z lini kolejow nr 250), linia kolejowa nr 250 (do granicy obszaru S1
z ul. Braci Lewoniewskich),
: linii kolejowej nr 248
–
do ul. Wita
Stwosza), ul. Wita Stwosza (w kierunku al. Wojska Polskiego), al. Wojska Polskiego
, ul. Fryderyka Chopina,
al. Grunwaldzkiej, ul. Braci Lewoniewskich,
od zachodu: granica obszaru SR
linii kolejowej nr 250 (od
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al. Grunwaldzkiej, ul. Jarosza Henryka Derdowskiego,
ul. Kaszubskiej, ul.

ul. Wita Stwosza, ul. Jana
ul. Polanki
,

–
c) fragmenty

),
ul. Romana Dmowskiego do sk
z al. Grunwaldzk ,
Al. Grunwaldzkiej (na odcinku od
,
od zachodu:
d) fragmenty dzielnic:
:

, którego granice

linii tramwajowej, ul. Mazurskiej, linii
granicy
ul. Ignacego Krasickiego, ul. Oliwskiej oraz granicy obszaru SR
ul. Wyzwolenia
,
od wschodu i
wschodu: ul. Marynarki Polskiej (
Wyzwolenia do ronda im. Tadeusza Mazowieckiego), ul. Droga Zielona (od ronda im.
Tadeusza Mazowieckiego do
z lini kolejow nr
–
a kolejowa nr
–
(od
z ul. Droga Zielona do
z
,
,
od zachodu i
al. Gen. Józefa

aru S1),

e) fragmenty dzielnicy
brzeg
z

z rz. Mot

z ul.
),
od zachodu: granica obszaru S1 i SR
Sienna Grobla (do

brzegu rz. M
),
ul.

a z Op
f) fragmenty dzielnicy Przeróbka
i
(od
i

do
,
do
równolegle do ul.

iej

,
:
: linia kolejowa nr
z ul.
do brzegu

–
),
,
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i zachodu: ul. Siennicka (od
z
kolejow nr 226
–
do
),
g) fragment dzielnicy Stogi, którego granice
od
ul. Ugory, ul. Zalesie, ul. Sokola (od
ul. Krucza, ul. Nowotna (od
od wschodu: granica obszaru
do
),

rz. Martwa
),

od zachodu: granica obszaru SZ
Skiby, ul.

ul. Wosia
ul. Wilhelma
z ul. Wosia Budzysza

Stryjewskiego),

do linii brzegowej
h) fragmenty dzielnic

),

i, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce,
-Lipce
:
granica obszaru SR i SZ i S1 (od
osi ul. Falistej w kierunku
ul. Jana Sobieskiego
), granica obszaru
ul. Jana Sobieskiego
),
i wschodu: granica obszarów SZ i S1 i SR (
ul.
ul.
ul. Pohulanka, al. Armii Krajowej,
ul. Stoczniowców,
ul.
do
z ul.
),
od zachodu:
obszaru SZ
nr dz.
do
w
kierunku wschodnim
ia z ul. Alfreda Nobla), ul. Alfreda Nobla (od

era), ul. Franciszka Schuberta, ul.
Nowolipie

,
),

ul. Stoczniowców (od
ul.

ul.

Zamiejska,
,
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S2;
4) Obszar SP (oznaczony kolorem fioletowym w
a) fragment dzielnicy Osowa, którego

nr 2 do

od wschodu
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na granicy obszaru SZ)
do styku z
,
od zachodu

administracyjna

Spacerowej prostopadle w kierunku zachodniej granicy administracyjnej Miasta), ul.
),
b) fragment dzielni
i
: ul.
jej stronach (od
z ul. Oriona do
), ul.
Meteorytowa
cia z rondem przy ul.
Wodnika), ul. Wodnika
(w kierunku
nomów),
ul.
Obwodnicy Trójmiasta),
od wschodu: Obwodnica Trójmiasta (na odcinku
osi
Wodnika),
i
: granica administracyjna Miasta do
ul. Meteorytowej, ul. Meteorytowa (od ul. Wenus do
z ul.
,
od zachodu: ul. Oriona (wraz z
padle do linii kolejowej
nr 235), linia kolejowa nr 235 (od
z
ul. Oriona
do
z
ul. Plutona), ul. Plutona, ul.
ul. Mirandy
(
),
c)
ul. Radiowa (od zachodniej granicy administracyjnej Miasta do
235, dawna linia kolejowa nr 235
z ul.
), ul. Szybowcowa (od
235
do styku granicy obszaru z ul.
Budowlanych),
ul. Budowlanych
(od
z ul. Szybowcowej do
z ul.
ul. Juliusza
(od
z ul. Budowlanych do
z Obwod
Trójmiasta),
od wschodu: Obwodnica Trójmiasta (od
Matarnia do
ze
Potok
),
ul. Kartuska (od zachodniej granicy administracyjnej Miasta do
z
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S3 i SZ na p
),
od zachodu: granica administracyjna Miasta
d)
linia kolejowa nr

–

Osowa na odcinku od

–

do

e)
wraz z
cy Trójmiasta), Obwodnica

f)
linia brzegowa
zachodniej granicy Parku
im. JJ Haffnera), linia brzegowa
w dzielnicy Nowy
Port
(obszar S0), linia brzegowa Zatoki
do granicy z obszarem SZ
,
od wschodu: obszar SZ
do
styku z
),

linii brzegowej rz. Mart
),
granica obszaru SR, S1 i
brzegowej
(od
ul. Niterów prostopadle do brzegu
do
ul. Zimnej),
od zachodu i
:
wschodniej granicy
. JJ Haffnera),
ul. Ignacego
Krasickiego), granica obszaru SR
ul. Oliwskiej, brzegu
,
ul.
– strefy ochrony ekspozycji Pomnika
Westerplatte
),
granica obszaru SZ i SR
, ul. Marynarki Polskiej
(od
), ul. Swojska (
ul. Marynarki Polskiej do
z ul.
ul. Twarda, ul. Marynarki
Polskiej (od
z ul.
), ul. Jana z Kolna
(do
z
osi ul. Niterów prostopadle do ul. Jana z Kolna),

str. 11

i
ul.
g) fragment dzielnic Krakowiecy
linii tzw. lasu miejskiego),

i

: granica obszaru SZ (wzd
i

ul.
i ul.
h) fragment dzielnicy Rudniki
ul.
(od
od wschodu i

do

,
,

ul. Niterów prostopadle do brzegu

granica obszaru S1

),
brzeg rz.
do
z rz.
),
granica administracyjna Miasta, brzegiem rz.
,
granicy z
Zawodzie

z

),
(do

ul. Zawodzie), dalej w
,

kierunku miejsca
SP;
5) Obszar S3 (oznaczony kolorem
w
w granicach administracyjnych Miasta, z
oraz SP;

nr 2 do
eniem obszarów: SZ, S0, SR, S1, S2, SI, S3

6) Obszar SI – teren w granicach
:
a) dzielnica
-Wejhera-Jelitkowob)
nr 220/5,
c) dzielnica
058 nr 422/1.

w
,o

-

nr 239,
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UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA GDAŃSKA - RYSUNEK POGLĄDOWY
hala widowiskowo-sportowa

hala Olivia

al. Grunwaldzka

Obszar SZ

linie kolejowe

al. Vaclawa Havla
ul. Kartuska

Obszar S2

Obszar S0

Obszar S3

Obszar SR

Obszar SP

Obszar S1

Obszar SI

nr 3 do

Nr […]
z dnia […]

§ 1.

1) Al. Gen. Józefa Hallera,
2) Al. Grunwaldzka,
3) A
–
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Al. Legionów,
Al.
Al. Rzeczypospolitej,
Al. Vaclava Havla,
Al.
Ul. Armii Krajowej –
Maja,
10) Ul. Armii Krajowej – odcinek poza obszarem zabudowanym do ul. im. Kazimierza

11) Ul. Budowlanych,
12)
13) Ul.
14) Ul.
15) Ul. Jana z Kolna,
16)
17) Ul. Franciszka Rakoczego,
18) Ul.
19) Ul. Kartuska,
20) Ul.
21) Ul.
22)
23) Ul. Marynarki Polskiej,
24) Ul. Nowatorów,
25) Ul. Nowolipie,
26) Ul. Podmiejska,
27) Ul. Podwale Przedmiejskie,
28) Ul. Pomorska,
29) Ul. Potokowa,
30) Ul. Spacerowa,
31) Ul. Starogardzka,
32) Ul.
33) Ul. Trakt Konny,
34)
35) Ul. Wosia Budzysza,
36) Trasa im. majora Henryka Sucharskiego,
37) Zielona Droga.
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