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Wyniki branży OOH w roku 2016 potwierdzają wcześniejsze prognozy. Utrzymanie dynamiki lekkiego
wzrostu zawdzięczamy rosnącej popularności powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach typu citylight oraz
efektywniejszemu wykorzystaniu nośników frontlight premium o powierzchni ekspozycyjnej 18 m².
Istotny wpływ na wynik OOH miało także rosnące zainteresowanie reklamą tranzytową, która stała się ważnym
elementem w kampaniach OOH.
Główne zainteresowanie branży skupiło się w ubiegłym roku na skutkach oddziaływania Ustawy krajobrazowej.
Złej ustawy. Zawierającej wiele błędów formalno-prawnych, nieścisłości wewnętrznych, a w części jej zapisów
naruszających Konstytucję RP. Biorąc pod uwagę złe i niespójne zapisy ustawy trzeba stwierdzić, że stanowione
na ich podstawie przez gminy prawo miejscowe w postaci „uchwał krajobrazowych” musi być równie złe
i niespójne. Tak jest w wypadku już przyjętych lub projektowanych i procedowanych uchwał. Stąd niniejszy
raport poświęcony jest w dużej mierze właśnie sprawom związanym z uchwałami krajobrazowymi.
Opracowywaniem i koncypowaniem zapisów w uchwałach krajobrazowych zajmują się w gminach ludzie,
którzy w większości są nastawieni negatywnie do reklamy. Sądzę, że bierze się to z małej wiedzy lub niewiedzy,
a czasami nawet z chęci przypodobania się środowisku, z którego pochodzą. Niektórzy wydają się tkwić
poznawczo w końcowych latach poprzedniego stulecia. Tymczasem reklama jest ważna w demokratycznym
państwie i gospodarce rynkowej. Pozwala nam dokonywać wyborów. Jest podstawą uczciwej konkurencji
i przede wszystkim istotnym warunkiem swobody gospodarczej. Dotyczy to reklamy we wszystkich mediach.
Ograniczanie podmiotowe któregokolwiek z mediów jest nieuczciwe.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej jest organizacją samorządu
gospodarczego. Zrzesza wiodące firmy rynku reklamy Out of Home, których
nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów i uporządkowany rozwój
w przestrzeni publicznej. Izba uczestniczy w wielu inicjatywach lokalnych
i ogólnopolskich, których celem są zmiany formalno-prawne dla funkcjonowania
nośników reklamy i reklam. Prowadzi działania edukacyjne, przybliżając
pracownikom samorządowym nowoczesne zasady i rozwiązania w zakresie
kształtowania przestrzeni miejskiej przy wykorzystaniu różnorodnych nośników
reklamy i informacji. Wspiera różne inicjatywy z zakresu partnerstwa publicznoprywatnego, uczestniczy aktywnie w procesach legislacyjnych. Konsekwentnie
dąży do wprowadzenia koncepcji funkcjonowania nośników reklamy i reklam
w przestrzeni publicznej w miejsce wszechobecnych „zakazów, nakazów
i ograniczeń”. Jest wiodącą organizacją branżową na rynku reklamy Out of Home,
której wiarygodność nie podlega dyskusji.

Warto brać pod uwagę fakt, że bardzo wiele osób, instytucji, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli
gruntów odnosi korzyści udostępniając należące do nich nieruchomości dla celów sytuowania nośników
reklamy OOH. Wynajem miejsc pod nośniki reklamy jest ważnym składnikiem prowadzonej przez wiele
instytucji działalności gospodarczej lub poszukiwania dodatkowych środków finansowych wspomagających
bieżące utrzymanie, remonty lub modernizacje. Pozbawienie ich tych dodatkowych źródeł finansowania
może negatywnie oddziaływać na ich kondycję.
W procesie powstawania i konsultowania zapisów projektowanych uchwał krajobrazowych konieczna jest
aktywność wszystkich. Obrona swoich praw. Wywieranie nacisków w związku z prawem do dysponowania
własnością. Na etapie konsultacji trzeba jednoznacznie wskazywać na dobre rozwiązania (standardy)
i opowiadać się za nowoczesnymi rozwiązaniami. Poszukiwać kompromisowych rozwiązań i przekonywać do
słusznych racji. Po etapie bezpośrednich konsultacji wnosić niezbędne uwagi do proponowanych zapisów. Po
ewentualnym przyjęciu przez radę gminy niezgodnej z wykładnią prawa uchwały, pozostaje jej zaskarżenie.
Niezależnie od wszystkich uwarunkowań związanych z przepisami ustawy krajobrazowej - pozytywnych
(istotne narzędzie w stanowieniu lokalnego prawa przez samorządy) i negatywnych (część zapisów ustawy
może być niezgodne z Konstytucją RP i powodować reperkusje w przyszłości), należy walczyć o poprawę
jakości przestrzeni publicznej. Ale trzeba to robić w pierwszej kolejności przez dążenie do nowelizacji
ustawy krajobrazowej oraz aktywne uczestnictwo w konsultacjach dotyczących powstającego
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który „przewróci” do góry nogami większość obowiązujących
obecnie przepisów. Tylko bowiem na podstawie dobrych, zrozumiałych i zgodnych z prawem przepisów
mogą powstać w gminach dobre, zrozumiałe i egzekwowalne uchwały krajobrazowe.
Czeka nas zatem w kolejnym roku wiele pracy. Tym bardziej, że reklama OOH pozostaje najbardziej efektywną
formą reklamy. Dlatego warto i trzeba o nią walczyć.
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REKLAMA OOH W POLSCE
W 2016 ROKU
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia dane dotyczące
wielkości rynku OOH w Polsce w 2016 roku. Dane zostały przygotowane we
współpracy IGRZ i domu mediowego Starlink (Starcom Mediavest Group).

OOH 2016. Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH - Łączna wielkość sprzedaży w tych trzech segmentach reklamy OOH
zamknęła się kwotą w wysokości ponad 492,6 Mio PLN. W zakresie reklamy zewnętrznej była wyższa aniżeli w roku 2015 o 4,5%.
Informujemy jednocześnie, że dla tej samej liczby firm, dla których pozyskiwana i estymowana jest wielkość sprzedaży, nastąpiła korekta wyników
sprzedaży w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku. Poniżej prezentujemy zweryfikowane dane dla poszczególnych kwartałów 2016 roku.

Y OOH 2016

Q1 OOH 2016

Q2 OOH 2016

Q3 OOH 2016

Q4 OOH 2016

492,6 Mio

100,4 Mio

140,8 Mio

119,5 Mio

131,9 Mio

Prezentacje firm z branży OOH
Q4 OOH 2016. Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH - Estymowana wielkość sprzedaży w czwartym kwartale 2016 roku
wyniosła ponad 131,9 Mio PLN. W zakresie reklamy zewnętrznej była niższa o blisko 0,3% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Al. Niepodległości 227/233 lokal 105, 02-087 Warszawa
NIP 782-20-69-903
Telefon: 22 49 96 104
www.igrz.com.pl | Mail: lechkaczon@aol.pl

Bez zmian pozostawały dla OOH także w minionym roku cztery dominujące sektory "handel", "telekomunikacja", "media", "żywność". Na piątym
miejscu wśród sektorów tym razem „napoje i alkohole”. Sprzedaż w zakresie przedmiotowych sektorów stanowiła w roku 2016 2/3 przychodów
reklamy OOH.
Ponad 83% udziałów w monitorowanych wydatkach na reklamę OOH w Polsce posiadają cztery największe firmy: AMS, Ströer Polska, Cityboard
Media oraz Clear Channel Poland, przy czym udział firm AMS i Ströer wyniósł w 2016 podobnie jak w ubiegłym roku ponad 60%.

Udział czterech największych firm na rynku OOH w Polsce
Wydawca: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Nadzór merytoryczny: Lech Kaczoń
Współpraca: Tamara Widerak, Marcin Maszewski, Wojtek Zdanowicz
Zdjęcia: AMS S.A., Ströer Out of Home, Marek Duchnowski, Lech Kaczoń
Opracowanie tekstów zagranicznych: /mlk/
Projekt stron i opracowanie DTP: OOH magazine, www.oohmagazine.pl
Druk: PIGA.PL
Wykorzystanie części lub całości tekstów dozwolone pod warunkiem podania źródła.
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Udział „4” w rynku OOH
Pozostałe

2012

2013

2014

2015

2016

78,7%
21.3%

88,0%
12,0%

87,0%
13,0%

85,0%
15,0%

83.50%
16.50%

Wyniki branży OOH w roku 2016 potwierdzają nasze wcześniejsze prognozy. Utrzymanie dynamiki lekkiego wzrostu zawdzięczamy rosnącej popularności powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach typu citylight oraz efektywniejszemu wykorzystaniu nośników frontlight premium o powierzchni ekspozycyjnej 18 m² (spadek ich liczby ze względów administracyjnych spowodował zwiększenie zajętości pozostałych powierzchni).
Istotny wpływ na wynik OOH ma także rosnące zainteresowanie reklamą tranzytową, która stała się ważnym elementem w kampaniach OOH.
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Reklama tranzytowa. Dominującymi na polskim rynku graczami i zdecydowanymi liderami są w zakresie reklamy tranzytowej dwie
firmy: AMS S.A. oraz Business Consulting. Na rynku działają także` firmy Synergic oraz Clear Channel Poland. W ubiegłym roku tą formą reklamy zainteresowała się także warszawska miejska spółka Warexpo, która oferuje reklamę na ekranach w pojazdach tramwajów warszawskich
i zarządza galerią multimedialną w przejściu między I i II linią metra na stacji Metro Świętokrzyska.
TRANZYT 2016. Wielkość sprzedaży łącznie dla działań i akcji reklamowych wykorzystujących zewnętrzne powierzchnie, jak i wnętrza
taboru komunikacji miejskiej wyniosła w roku 2016 sumę w wysokości ponad 34,5 Mio PLN i była wyższa w stosunku do 2015 roku o ponad
11,3%.
Informujemy jednocześnie, że dla tej samej liczby firm, dla których pozyskiwana i estymowana jest wielkość sprzedaży w zakresie reklamy
tranzytowej, nastąpiła korekta wyników sprzedaży w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku. Poniżej prezentujemy zweryfikowane dane
dla poszczególnych kwartałów 2016 roku oraz dla poszczególnych kwartałów 2015 roku.

Y OOH 2016

Q1 OOH 2016

Q2 OOH 2016

Q3 OOH 2016

Q4 OOH 2016

34,5 Mio

6,6 Mio

10,7 Mio

8,5 Mio

8,7 Mio

Y OOH 2015

Q1 OOH 2015

Q2 OOH 2015

Q3 OOH 2015

Q4 OOH 2015

31,0 Mio

4,65 Mio

9,7 Mio

7,45 Mio

9,2 Mio

NOŚNIKI REKLAMY 2016 /wg stanu na 31.12.2016/
Nośnik reklamy

Ogólna liczba nośników 31.12.2016

Ogólna liczba nośników 31.12.2015

Standardowe 12 m²
Frontlight 6 x 3 m
Frontlight 12 x 3
Frontlight 12 x 4
Nośniki małego formatu
Pozostałe nośniki
Citylight
Backlight 6 x 3
Backlight 8 x 4
Backlight scroll 9 m²
Pozostałe nośniki podświetlane
Łączna liczba nośników

11 588
11 517
747
856
22 012
851
20 170
758
458
634
308
69 899

12 165
12 973
768
1 042
16 199
317
19 822
790
472
640
125
65 313

Wzrost liczby nośników w stosunku do 2015 roku spowodowany jest rozbudową systemu powierzchni ekspozycyjnych w ramach„roweru miejskiego”
(w kategorii „nośników małego formatu”). W głównych kategoriach nośników obserwujemy spadek spowodowany przede wszystkim działaniami
administracyjnymi w niektórych dużych miastach i aglomeracjach. Stabilna sytuacja występuje jedynie w kategorii nośników typu citylight.

Reklama tranzytowa znajduje się nadal w trendzie wzrostowym. Przede wszystkim dzięki innowacyjnym działaniom branży w postaci wprowadzania nowoczesnych i coraz wydajniejszych technologii.

Tabela pokazuje potencjał poszczególnych firm w zakresie posiadanych przez nie powierzchni
ekspozycyjnych na tradycyjnych nośnikach reklamy na polskim rynku OOH1
Nośniki tradycyjne 31.12.2016
Duży format

Sprzedaż w mln zł w latach 2012 - 2016
600
500

561.73
448.63

400

460.5

471.5

492.6

300
200
100
0

2012
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2013

2014

2015

2016

12x4

Pozostałe

Mały
format

1 664

2

106

4 763

38

30

1 664
2 669

59
12 205
12

383

83
477
1
1
17
58
29

Firma

12 m²

6x3

AMS
BC
BPMEDIA
SYNERGIC
Clear Channel
CITYBOARD
DEFI
GIGABOARD
GLOBART
HEADZ
JETLINE
KONESER
MAIK
MB KRAKÓW
MM
OUTDOOR 3
SCHULZ
STROEER
SUPERSIGNS
WAREXPO
SUMA

5 041
172

222

29

48
491
317

4
182
98

531
4 766

77
230
4 862

11 588

11 517

12x3

1
398

268
11

5
2
54

3 750
174

603
132

43

18

460

747

856

851

321
22 012

1
Dla firmy Cityboard Media, która powstrzymuje się przed przekazaniem danych dotyczących swoich ofert nośników, dokonany został jesienią ubiegłego roku w największych miastach i aglomeracjach spis z natury.
Zastrzegamy, że może on nie oddawać pełnej oferty tej firmy na rynku OOH, z przyczyn od nas niezależnych. IGRZ przekazała przed publikacją Zarządowi oraz Pełnomocnikowi spółki Cityboard Media treść Komunikatu
IGRZ o sytuacji reklamy OOH w Polsce w roku 2016, umożliwiając weryfikację danych dotyczących liczby nośników reklamy oferowanych przez tę firmę. Spółka Cityboard Media nie skorzystała z tej możliwości.
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Tabela pokazuje potencjał poszczególnych firm w zakresie posiadanych przez nie powierzchni
ekspozycyjnych na podświetlanych nośnikach reklamy na polskim rynku OOH1
Nośniki podświetlane 2000-2010-2016
Nośniki podświetlane 31.12.2016
Firma
AMS
BC
BPMEDIA
SYNERGIC
Clear Channel
CITYBOARD
DEFI
GIGABOARD
GLOBART
HEADZ
JETLINE
KONESER
MAIK
MB KRAKÓW
MM
OUTDOOR 3
SCHULZ
STROEER
SUPERSIGNS
WAREXPO
SUMA

Suma
nośników z
obu zestawień

Duży format

Citylight
1,2x1,8m
13 188
724
40
274
5 120

Scroll 9m²

6x3

8x4

Pozostałe

312

750

250

12

79

2

40

2

82

26 088
724
422
13 161
6 878
3 083
17
100
292
86
398
320
715
417
3 750
837
230
11 928
132
321
69 899

205
2
30

11
2

4

22

1
791

322

20 170

634

758

7

56

458

308

Branża reklamy OOH od lat dąży do porządkowania przestrzeni publicznej wskazując na lepsze i efektywniejsze możliwości wykorzystanie profesjonalnych nośników reklamy. Działania administracyjne niektórych miast starały się tego nie zauważać. Przy okazji prac nad zapisami tak zwanych
„uchwał krajobrazowych” okazało się, że profesjonalna branża miała rację. I kilka miast bierze to pod uwagę. Ale nie wszystkie. Liczymy, że pozytywne
przykłady zmuszą autorów projektów uchwał do zweryfikowania swoich pomysłów. Nie chodzi przecież o wymazanie reklamy z krajobrazu miast,
a racjonalne wkomponowanie ich w możliwości danej przestrzeni miejskiej

Nośniki tradycyjne 2000-2010-2016

2016

2010

2000
0

1603

14482

21620

51776
20000
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2010

1571
1613

2000
0

0

20170

20020

1212

5000

15023
10000

15000

20000

25000

■
■
■

Scroll
Backlight
Citylight

RYNEK I NOŚNIKI DOOH 2016
DOOH 2016. Rynek reklamy DOOH w Polsce nie jest nadal wystarczająco dobrze monitorowany.
IGRZ podejmuje działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy. Liczymy, że w nowym roku pozyskiwać będziemy bardziej
szczegółowe dane. Szacujemy, że łączna wielkość sprzedaży na rynku DOOH w roku 2016 wyniosła kwotę w wysokości blisko
22 Mio PLN.
Zdecydowanym liderem w sektorze DOOH pozostaje firma Screen Network, która posiadała na koniec 2016 roku 20 252 nośniki
w 1 236 lokalizacjach, w tym 42 ekrany zewnętrzne. Nośniki Screen Network obejmują sieci: Lagardere, Lagardere Lotniska, LED City,
Lukoil, Media Markt, PKP Kasy Intercity, Saturn, TUI, Empik. W 2016 roku sieć nośników Screen Network powiększona została
o lokalizacje na Paczkomatach firmy Inpost.

W odniesieniu do zewnętrznych nośników DOOH nadal odnotowujemy niesprzyjające warunki dla rozwoju ich sieci. Liczba ekranów
maleje. W końcu 2016 roku ich liczba wynosiła około 500 sztuk. Poza firmą Screen Network do liczących się operatorów należą firmy:
City Service, PMB-LED, Ledus oraz Instalbud.

680
4518

10000

634
1524

W sektorze DOOH wśród największych firm OOH: firma AMS S.A. posiadała na koniec 2016 roku 1 806 nośników w sieci CityINFOtv
w wagonach Metra Warszawskiego, a firma Ströer Polska 31 nośników „Infoscreen” na stacjach Metra Warszawskiego. Firma Clear
Channel Poland dysponowała 141 powierzchniami na 66 totemach w galeriach handlowych: Wola Park, Arkadia, Galeria Mokotów,
Arkadia, Wileńska w Warszawie, Aleja Bielany i Magnolia we Wrocławiu, Riviera w Gdyni oraz Posnania w Poznaniu.

11517
11588

1866

2016

30000

40000

50000

60000

■
■
■

36 i 48 m2
18 m2
12 m2

PROGNOZA. Wejście w życie ewentualnych uchwał krajobrazowych będzie mieć wpływ na rynek OOH za dwa lub trzy lata.
Decydować o tym będzie okres przejściowy, który służy dostosowaniu sieci nośników do nowych przepisów miejscowych (minimum
12 miesięcy, ale w dotychczasowych propozycjach generalnie dłuższy). W 2017 roku ważne będą w związku z tym przede wszystkim
zmiany jakościowe w zakresie oferowanych powierzchni ekspozycyjnych oraz inwestycje w nowe nośniki reklamy. Liczyliśmy, że
ubiegły rok będzie przełomowym dla polskiej branży OOH w związku z planowanym wprowadzeniem systemu Outdoor Track
w ramach Instytutu Badań Outdooru (IBO). Niestety tak się nie stało, co można uznać za bardziej niż rozczarowujące. Czekamy na
oficjalne stanowisko IBO w tej kwestii, które zostanie opublikowane w Raporcie rocznym igrz. Przewidujemy w roku 2017 niewielki
wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego.
IGRZ/OOH 2016/luty 2017
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RAPORT IGRZ 2016 – OPINIE I KOMENTARZE
Marek Kuzaka
Agencja mediowa
Starcom

W 2016 rynek reklamy w Polsce wyrażony w wartościach netto wart był 8,3 mld zł, co oznacza wzrost o 3,0%, czyli 246,4
mln zł, względem roku poprzedniego. W czterech kwartałach 2016 r. wszystkie media z wyjątkiem prasy odnotowały
dodatnią dynamikę przychodów reklamowych. Najsilniej
wzrosły budżety kinowe – o 13,3% (+15,8 mln zł). Największy
wolumenowy wzrost odnotowała reklama internetowa. Od
stycznia do grudnia reklamodawcy wydali w internecie łącznie o 203,1 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.
(+9,4%). Rosły także wydatki w radiu (29,2 mln zł, czyli 4,5%),
reklamie zewnętrznej (więcej o 18,4 mln zł, czyli 3,8%) i telewizji (53,6 mln zł, czyli 1,3%). Zgodnie z wieloletnim trendem
spadły wydatki reklamowe w magazynach (mniej o 34,1 mln
zł, -8,6%) oraz dziennikach (mniej o 39,5 mln zł, czyli 14,1%).

Prezes AMS S.A.

Najistotniejsza zmiana dotyczy segmentu Premium Citylight, ponieważ to rozwojowi tego segmentu zawdzięczamy wspomniany
wzrost rynku OOH. Według danych Kantar Media nośniki typu citylight miały w 2016 r. największą dynamikę wzrostu i wyniosła ona
34% r/r. Reklamodawcy do swoich kampanii zakupili o 10,5 tys. powierzchni reklamowych więcej niż w roku poprzednim.
Istotny, bo aż dwucyfrowy, był też wzrost dynamiki wydatków na reklamę na zewnątrz i wewnątrz środków komunikacji miejskiej.
Wydatki na ten segment były o ponad 11,3% wyższe aniżeli w roku 2015.
Niestety wbrew zapowiedziom, nie udało się w 2016 roku wprowadzić na rynek standardu pomiaru widowni OOH. Projekt Outdoor
Track, mimo że przez cały ubiegły rok trwały nad nim prace, jest jeszcze ciągle w fazie, która nie pozwala na rozpoczęcie planowania
z użyciem danych pochodzących z badania. Wpływ na to miały zarówno zmieniająca się infrastruktura komunikacyjna, jak i przedłużająca się weryfikacja poprawności danych. AMS dołoży wszelkich starań, aby wyniki Outdoor Tracka zostały zaprezentowane w ciągu
najbliższych miesięcy.
U progu ubiegłego roku najwięcej niepewności budziły oczekiwane skutki tzw. ustawy krajobrazowej. Zgodnie z naszymi przewidywaniami ustawa nie wywołała dotychczas realnych zmian na rynku. Niemniej należy odnotować, że dwa miasta – Łódź i Opole – przyjęły
w 2016 roku swoje uchwały krajobrazowe. Na ich podstawie oraz projektów opracowywanych w innych ośrodkach odnosimy wrażenie, że miasta wiedzą, czego nie chcą – chaosu informacyjno-reklamowego. I tu mamy podobne oczekiwania. Samorządom brakuje
jednak wizji, jak miałby wyglądać ład reklamowo-przestrzenny w XXI wieku, wykorzystujący zarówno reklamę analogową, jak i cyfrową. Mimo, że decydenci chętnie powołują się na przykłady międzynarodowe, abstrahują od trendów światowych. Z kolei większość
firm reklamowych najchętniej pozostałaby ze swoją ofertą w wieku dwudziestym. W związku z tym rok 2016 był w kontekście rozwoju
nowoczesnego i przyjaznego OOH rokiem straconym.

W całym 2016 r. na rynek reklamowy najsilniej oddziaływały branża finansowa i handlowa. Ta pierwsza była liderem spadków, zaś
druga motorem wzrostów. W handlu w roku 2016 największą kategorią reklamodawców były super- i hipermarkety oraz sklepy i hurtownie. Porównując rok 2015 i 2016, dziesięciu największych reklamodawców branży handlowej zwiększyło swoje wydatki reklamowe o ponad 30%. Bardzo silnie w reklamę inwestowały sieci sklepów z elektroniką użytkową, takie jak Media Expert, Euro RTV AGD,
Media Markt czy Neonet, oraz dyskonty, czyli Lidl, Biedronka, Tesco, Kaufland. To właśnie aktywność tych reklamodawców napędzała
wydatki branży handlowej, a także cały rynek reklamy w Polsce.
W 2016 r. reklama zewnętrzna odnotowała wzrost przychodów o 18,4 mln zł, czyli 3,8% (uwzględniając reklamę tranzytową oraz
DOOH). Po dwóch bardzo dobrych kwartałach w trzecim nastąpiło lekkie spowolnienie dynamiki wzrostowej, a w czwartym spadek
wydatków. W okresie od stycznia do września wzrost wyniósł +5,5%, zaś w czwartym kwartale zanotowaliśmy spadek o 0,3%. Branżami, które wydawały najwięcej na reklamę zewnętrzną były handel, telekomunikacja i media. W całym roku jedenaście sektorów
zwiększyło swoje wydatki, zaś pięć zredukowało. Największe wartościowe wzrosty budżetów zanotowały żywność oraz handel, odpowiednio o 10,1 mln zł więcej (dynamika +24,1%) i o 10,1 mln zł więcej (+11,7%). Ponadto istotnie więcej wydały także firmy z sektorów: media (+8,6 mln zł, przy dynamice +18,6%); napoje i alkohole (+2,7 mln zł, dynamika 7,9%); sprzęty domowe, meble i dekoracje
(+2,3, dynamika 63,9%); czas wolny (+2,2 mln zł, dynamika +8,1%).
Redukcję wydatków na reklamę zewnętrzną zaobserwowaliśmy w przypadku pięciu sektorów. Liderem spadków był sektor finansowy, który wydał o 6,9 mln zł mniej niż przed rokiem (-37,2%). Widać, iż banki oraz instytucje finansowe i ubezpieczeniowe rezygnowały z reklamy zewnętrznej jako sposobu komunikowania się z klientem. Redukcje budżetów widoczne były szczególnie w pierwszym
i drugim kwartale. Ponadto mocne ograniczenie budżetów zanotowały także sektory: motoryzacja (-4,6 mln zł, dynamika -22,1%);
pozostałe (-5,5 mln zł, przy dynamice -13,2%); podróże i turystyka, hotele i restauracje (-3,9 mln zł, dynamika -21,8%); odzież i dodatki
(-1,7 mln zł, przy dynamice -14,1%).
Liczba nośników według stanu na 31
grudnia (dane IGRZ) wzrosła o 2,3%
względem poprzedniego roku. Za
wzrost odpowiedzialna jest większa
liczba nośników citylight oraz nośników małego formatu. Prognozujemy,
iż w przyszłym roku rynek podtrzyma
tendencję wzrostową na poziomie
kilku procent, a motorem wzrostów
będą nośniki citylight, digital oraz reklama tranzytowa.

Rok 2016 dla reklamy OOH należy zaliczyć do udanych. Wielkość sprzedaży wyniosła ponad 492,6 miliona zł, co dało 4,5% dynamikę
w stosunku do roku 2015.

Włodzimierz Majer
Dyrektor Zarządzający
Business Consulting
Sp. z o.o.

Podsumowując 2016 rok w reklamie tranzytowej i trochę szerzej, na pewno jedno można powiedzieć, że rok minął za szybko – nie
wystarczyło czasu na jeszcze więcej. Także dlatego, że oczekiwania dużego wzrostu, częściowo się potwierdziły w wyraźnie większej
liczbie kampanii i ilości użytych nośników – głównie autobusów w formacie Fullback. Było także trochę sympatycznych i angażujących
publiczność, i pasażerów „tranzytowych eventów”.
Zdecydowanie
rośnie zainteresowanie reklamą wewnątrz pojazdów z wykorzystaniem ekranów LCD – nadal barierą jest jednak senBusiness Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się
w doradztwie biznesowym i komunikacji
sowny
i
dostosowany
do „niemego przekazu” content. Realizując kampanie pod klucz, oferujemy usługi wytworzenia bądź adaptacji
marketingowej.
Zakres działania firmy obejmuje analizy rynkowe,
contentu.
strategie komunikacji marketingowej, organizację
kampanii dla produktów i marek komercyjnych,

Business Consulting Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 88
40-240 Katowice
tel. :+48 32 461 31 00
fax:+48 32 461 31 01
buscon@buscon.pl
www.buscon.pl

promocję miast i regionów. Kampanie organizuje
W 2016
roku brakowało jednak „technologicznych błyskotek” – niby wszyscy oczekują nowości, ale standardy mają się najlepiej. Fajnie
i przeprowadza „pod klucz”.
realizuje kompleksowo
usługi rebrandingowe,
jest Ponadto
pogadać
o geolokalizacji
i personalizacji, ale podjąć ryzyko to już nie za bardzo. Zawsze można powiedzieć, że skoro standardowe
wykorzystując zaplecze produkcyjne oraz drukarnię
formatu.się policzyć, to czy to, na styku z Internetem, zadziała i da efekty. Nie bardzo wiadomo dlaczego nie ma przekonania,
OOHdużego
niei małego
potrafi
W segmencie tzw. reklamy tranzytowej jest liderem
że aktywna
publiczność
jest głównie poza domem. Maleje także wiara, że sensowna „apka” i podniety z dobrego przekazu wywołają
na polskim rynku.
Business Consulting wdraża
nowoczesne rozwiązania - reklama z wykorzystaniem
policzalną
aktywność.
beaconów, NFC, geolokalizacji i personalizacji
przekazu.
Istnieje na rynku od 1988 roku.

Mimo wszystko zawsze trzeba mieć nadzieję, że kolejny rok to będzie „ten rok przełomu” dla nowoczesnych mediów. Może publikowane ciekawostki o trendach, wykorzystaniu mediów przez wchodzące na rynek młode pokolenia zmienią upodobania klientów?
Z rzeczy przykrych kolejny raz warto podnieść, że trwa w grupie pozbawiona sensu wojna cenowa i to w sytuacji oczekiwanego przez
zakłady komunikacyjne wzrostu przychodów ze sprzedaży nośników. Niezrozumiałe, jest w takiej sytuacji, wyrażane zdziwienie, że
wydatki na reklamę nie rosną pomimo wzrostu PKB – czy znane są przypadki, że klient odrzuci propozycję niższej ceny?
Warto także przypomnieć, że tylko rentowne firmy są skłonne do inwestycji, z realizacji których mogą się spodziewać zysków.
Ten, już biegnący, i to nieźle, nowy – 2017 rok - niech będzie rokiem sensownych zysków i rozwoju różnych form reklamy zewnętrznej.
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Screen Network

2016 był bardzo udanym rokiem dla firmy Screen Network. Nasza oferta ekranów cyfrowych powiększyła się o nowe sieci i lokalizacje - przekroczyliśmy stan posiadania do ponad 20 tys. ekranów w całej Polsce. Kreujemy rynek Digital OOH oferując innowacyjne
rozwiązania na ekranach cyfrowych. Jako jedyni w Polsce rozwinęliśmy system sprzedaży ekranów w ramach znanego z Internetu
systemu„Programmatic”. Akcje specjalne Digital OOH. Wśród przeprowadzonych akcji specjalnych, warto wyróżnić kampanię dla Skody
przeprowadzoną w listopadzie 2016 wspólnie z domem mediowym Mediacom i agencją kreatywną Opcom. Nigdy wcześniej w Polsce
taka koncepcja nie była przeprowadzana. W Warszawie na wielkopowierzchniowym ekranie LED były emitowane automatycznie spoty
w zależności od wykrytego światła drogowego. Specjalnie przygotowane spoty były kontekstowo dopasowane do światła zielonego,
żółtego i czerwonego.
Kampania została przeprowadzona pod hasłem „Skoda – włącza
innowacje”. Akcję można zobaczyć
pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=xtB1E13csE&list=PL9dzajHh7kNSHSvFZW8GmmTIeDKHkzLUM&index=33

Programmatic. O zaletach spersonalizowanych reklam, kupowanych w czasie rzeczywistym i skierowanych do odpowiednio wyselekcjonowanych klientów, nie trzeba nikogo przekonywać. Do tej pory Programmatic był zarezerwowany dla działań w kanale
Internetowym. Screen Network jako pierwsza firma w Polsce udostępniła swoje ekrany cyfrowe do automatycznego zakupu emisji
za pośrednictwem platformy Adform. Ekrany Screen Network mogą być też dostępne w ramach innych platform internetowych
tj. np. Google DoubleClick Bid Manager, Yahoo Ad Manager, RTBHouse czy Adroll. Zakup emisji odbywa się w sposób typowy dla
kampanii on-line w ramach tzw. Open Market-u lub ofert specjalnych typu Privet Deal. Pierwszymi realizacjami, które odbyły się za
pośrednictwem platformy Adform, były kampanie dla marki Saangyong i dla klienta z grupy Publicis Media – Blik. Eksperci ze świata
mediów wskazują, że w ciągu kilku najbliższych lat, zakup programatyczny zdominuje zakup tradycyjny i tym samym stanie się głównym sposobem generowania przychodów. Rok 2017 zapowiada się dla nas optymistycznie. Wydatki na Digital OOH na świecie rosną
w tempie kilkunastu % rocznie - mamy nadzieję, że na rynku Polskim odnotujemy również taki pozytywny trend.

Marcin Maszewski
Zarząd JET LINE

Kinga Tynecka
Dyrektor Handlowy
Maik

Na początku nowego roku zazwyczaj weryfikuje się długoletnie plany, patrzy na przychody i inwestycje. Pod względem sprzedaży nowy
rok rozpoczęliśmy dobrze i nie zapeszając, niech tak będzie dalej. Pod względem inwestycji – jak pewnie w kilku firmach patrzymy na plan
inwestycyjny w kontekście uchwał krajobrazowych. Ustawa krajobrazowa i podejmowane uchwały, to naturalne, będą często poruszanym
tematem także w 2017 roku i perspektywy rynku w dużej mierze zależą od niego. Trudno o rozmach w planowaniu i inwestowaniu, jeśli
brak stabilności i czytelnych perspektyw dla przedsiębiorców. W perspektywie widzimy też szansę na lepszą, bliższa współpracę różnych
podmiotów działających w branży. Liczymy na nią i wierzymy, że będzie to dobry wpływ złej ustawy: wyraźnie formułowane stanowisko,
jakie są zadania i wyzwania branży OOH w Polsce oraz idące za tym konkretne działania. Rozwijają się nowe technologie i one będą
wyznaczać trendy w tradycyjnych mediach, także w outdoorze. Obserwujemy, przyglądamy się, uczymy się, badamy rynek. Cały czas
działając na pelnych obrotach w obszarze tradycyjnego OOH, gromadzimy wiedzę o innowacjach i możliwościach ich wykorzystania do
pożytecznej komunikacji. Powołana w 2016 roku w grupie Jet Line agencja użyteczej reklamy SynchroLAB działa w tym właśnie obszarze.

MAIK Agencja Reklamowa na 2017 r. przewiduje dalszy rozwój sieci nośników Plener Media na województwa ościenne. Wiąże się to
z zapotrzebowaniem ze strony klientów, nasyceniem rynku lokalnego, a także zmianami w prawie. Mowa o ustawie krajobrazowej, która
w znaczny sposób ogranicza dostępność nośników OOH (także tych estetycznych i wpasowujących się w otoczenie) oraz o planowanym
wprowadzeniu obowiązku uiszczania opłat podatkowych dla podmiotów wielkopowierzchniowych z sektora handlu. Już wpływa to na
poziom obłożenia tablic wszystkich dostawców outdooru, ponieważ to właśnie sektor handlu do tej pory miał większościowy udział w OOH.
Z drugiej jednak strony przewidujemy, iż ograniczenie ilości nośników wzmoże zainteresowanie marketerów oraz wymusi
kontraktowanie nośników z dużym wyprzedzeniem. Co więcej – klienci są coraz bardziej świadomi. Oczekują estetycznej ekspozycji na
nośnikach o podwyższonej jakości. W efekcie MAIK Agencja Reklamowa kładzie nacisk na aspekt atrakcyjności lokalizacji, estetycznej
konstrukcji i samej ekspozycji (sprawny serwis w trakcie kampanii). Uważamy, że outdoor w 2017r. pozwoli zoptymalizować dotarcie,
zwiększy efekt zauważalności właśnie poprzez przemyślany sposób doboru formatów i lokalizacji. Stąd też przewidujemy, iż przekazy
reklamowe prezentowane na outdoorze w coraz większym stopniu będą uwzględniały content reklamowy. Klienci coraz chętniej
sięgać będą po ambient czy niestandardowe aktywności na formatach OOH korelujące z działaniami w Internecie, w telewizji.
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Marcin Ochmański
Prezes Warexpo

24 procentowy wzrost przychodów i 60 nowych klientów – tak w skrócie można byłoby opisać rok 2016 z punktu widzenia Warexpo
używając tylko liczb. Oczywiście na ten wynik składa się kilka czynników, które warto wyróżnić biorąc pod uwagę rozwój spółki.
Po pierwsze, w naszej ofercie znalazły się nowej jakości nośniki. Podświetlone słupy zaprojektowane specjalnie dla Warszawy przez
Towarzystwo Projektowe i ekrany LCD znajdujące się w pojazdach Tramwajów Warszawskich oraz Miejskich Zakładach Autobusowych
– to wszystko przyczyniło się do poprawy jakości ekspozycji oraz zwiększenia zasięgu kampanii reklamowych. Ilość wyświetleń spotu
na ekranach Tramwajów Warszawskich może dochodzić do 1 mln razy miesięcznie. Ponadto dzięki nośnikom w komunikacji miejskiej
poszerzyliśmy zasięg realizowanych dla naszych klientów kampanii. Słupy reklamowe, którymi tradycyjnie dysponuje Warexpo obejmują Śródmieście i centralne dzielnice Warszawy natomiast nośniki w Tramwajach Warszawskich i MZA pozwalają nam poszerzyć
ofertę o całą Warszawę oraz obszar aglomeracji.
Po drugie, staramy się pozyskiwać klientów zainteresowanych kampaniami o zasięgu krajowym. Przykładem może być powrót na
rynek wydawniczy magazynu Przekrój. Kampanię realizowaliśmy w 8 miastach dzięki współpracy z naszymi partnerami. Wydawca
zaskoczony sukcesem pierwszego numeru musiał dwa razy zamawiać dodruk – w czym mamy swój mały udział.
Po trzecie, uzupełniliśmy swoją ofertę o działania z zakresu marketingu i komunikacji społecznej. Łączymy offline z online, dzięki czemu
klient zyskuje kampanie o szerokim zasięgu i na różnorodnych nośnikach przy bardzo efektywnie zarządzanym budżecie. W 2016 roku
zrealizowaliśmy m.in. kampanię dla ustanowionej po raz pierwszy Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy budując jej
identyfikację wizualną, tworząc kreacje na poszczególne nośniki jak i planując kampanię OOH.
Wynik, który udało się osiągnąć w 2016 to powód do satysfakcji dla całego zespołu. Jednak w minionym roku udało nam się zrobić coś,
co szczególnie mnie cieszy. Wspólnie z Jackiem Wierzbickim – Prezesem Zarządu przez ostatnich 9 lat – a obecnie Członkiem Zarządu
Warexpo – postanowiliśmy odświeżyć misję spółki. Warexpo tradycyjnie związane z plakatem i afiszem, także tym projektowanym
przez przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu w 2016 roku wspierało m.in. 25. Międzynarodowe Biennale Plakatu jako partner strategiczny. Na ulice Warszawy i nośniki Warexpo wróciły prace klasyków plakatu – m.in. Henryka Tomaszewskiego, Jana Lenicy czy Andy’ego Warhola. Na bazie tego doświadczenia postanowiliśmy stworzyć Galerię Miejską Warexpo, projekt, dzięki któremu prace kojarzone
z galeriami czy przestrzeniami muzealnymi pojawiają się na ulicach Warszawy za pośrednictwem naszych nośników.
Uchwała krajobrazowa - jak oceniamy zmianę w podejściu miasta do OOH.
Przyjęcie mądrze skonstruowanej uchwały krajobrazowej jest krokiem w dobrą stronę. Oprócz stworzenia skutecznych narządzi dla
likwidacji nielegalnej reklamy, może również spowodować znaczny wzrost świadomości estetycznej oraz współodpowiedzialności
za przestrzeń publiczną nie tylko ze strony branży OOH ale także innych użytkowników przestrzeni miejskiej. Coraz większa liczba
mieszkańców miast oczekuje ładu estetycznego – także tego związanego z reklamą i informacją. Jako mieszkaniec Warszawy i członek
branży OOH także uważam, że reklama zewnętrzna powinna wpisywać się w miejski krajobraz, ale nie w sposób inwazyjny. Nośnik reklamowy powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby wzbogacać przestrzeń publiczną, ale nie przez dominację swoimi rozmiarami, lecz poprzez jakość ekspozycji i kreację, która jest na niej prezentowana. Nowe wiaty przystankowe, nowoczesne słupy reklamowe,
ekrany w Tramwajach czy Metrze – to są dobre przykłady tego, że przestrzeń dla reklamy w miastach nie musi oznaczać zasłaniania
budynków. Co więcej to są dobre przykłady tego, że powierzchnia reklamowa może mieć także swój wymiar społeczny, niekomercyjny
i służyć kampaniom społecznym czy informacyjnym realizowanym przez samorządy.
Perspektywy - rozwój rynku, nowe technologie
Perspektywy rozwojowe w dużej mierze zależne będą właśnie o tego, jak na język konkretnych przepisów przeniesione zostaną intencje twórców uchwał krajobrazowych dla Warszawy i innych miast. Jak uporządkowany będzie pas drogi? Ile będzie w nim miejsca na
reklamę i informację miejską? Czy znajdzie się tam miejsce dla elektronicznych nośników – ekranów LCD o formatach zbliżonych do
citylight’u? Na te odpowiedzi czekamy, ale nie z założonymi rękami.
Wiemy, że miejsca w pasie drogi na reklamę ubywa i będzie go coraz mniej. Liczyć zatem będzie się jakość nośnika – jego lokalizacja
i jakość ekspozycji. Na znaczeniu zyskiwać będą nośniki DOOH.
Dysponując już atrakcyjnymi lokalizacjami w centralnych częściach Warszawy (Warexpo to operator największej sieci słupów reklamowych w stolicy) koncentrujemy się na poprawie jakości ekspozycji. Chcemy na przestrzeni 2017 i 2018 roku wymienić ok 30 proc. nośników na słupy podświetlone, zaprojektowane przez Towarzystwo Projektowe dla Warszawy. Słup reklamowy jest nośnikiem związanym
z krajobrazem miejskim od końca XIX wieku. Dzięki swojej skali i bliskości odbiorców jest idealną odpowiedzią na głosy mieszkańców
i samorządowców szukających reklamy wpasowanej w tkankę miejską.
Wprowadzenie do naszej sprzedaży nośników DOOH w Tramwajach Warszawskich i Autobusach MZA także jest związane z poszukiwaniem możliwości rozwoju biorąc pod uwagę zmiany dotyczące funkcjonowania reklamy w pasie drogi. Kilkunastoprocentowy
wzrost sprzedaży w tym segmencie jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Myślimy również o nośnikach elektronicznych oraz łączeniu OOH z reklamą mobilną. To jest przyszłość branży.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
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uchwałY
krajobrazowE
Przegląd sytuacji dotyczącej działań podjętych przez gminy w zakresie
procedowania nad wdrożeniem „uchwał krajobrazowych” – stan na dzień 25
marca 2017 roku.

BARANÓW
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Jedną z najważniejszych zmian jest zakaz
umieszczania reklam w odległości bliższej
niż 20 metrów od skrzyżowań oraz znaków drogowych. Jeszcze surowszy zakaz
dotyczy minimalnej odległości od pomników oraz miejsc pamięci, która wynosi 100 metrów. Zgodnie z zapisami tablice
świetlne nie mogą być uciążliwe dla kierowców oraz użytkowników budynków
będących w ich obszarze oddziaływania.
Nowością jest także nałożenie na właścicieli reklam obowiązków utrzymania ich
w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nowa uchwała reguluje także
wielkość szyldów, których wysokość nie
może przekraczać 50 centymetrów. Poza
tym na jednym budynku każda firma prowadząca w nim działalność będzie miała
prawo zawiesić tylko jeden szyld. Zmiany
dotyczą również ogrodzeń, które nie będą
mogły przekroczyć wysokości 1,5 metra.

§
W połowie października 2016 roku weszła
w życie pierwsza uchwała krajobrazowa
w województwie lubelskim (przyjęta 19
sierpnia 2016 roku). Prekursorem we wprowadzaniu zapisów regulujących między
innymi wielkość przydrożnych bilboardów,
reklam, banerów i szyldów jest gmina Baranów w powiecie puławskim. Władze tej położonej na północy powiatu puławskiego
gminy mają zamiar doprowadzić do poprawy estetyki przestrzeni publicznej, szczególnie na rynku i wzdłuż głównych dróg.

dynkami oraz na jakiejkolwiek roślinności.
Podobny zakaz dotyczy umieszczania
reklam (większych niż 1 m²) na ogrodzeniach budynków administracji samorządowej, placówek oświatowych, przychodni lekarskich, czy zabytków, a także
tak zwanych potykaczy na chodnikach.

„Chcemy po prostu ten krajobraz uporządkować, bo obecnie mamy do czynienia
z chaosem. W naszej uchwale określiliśmy
miedzy innymi materiały ogrodzeń budynków, maksymalne wymiary obiektów
małej architektury, czy tablic i urządzeń reklamowych. Właściciele nieruchomości na
dostosowanie się do nowych wytycznych
mają 1,5 roku” – mówi Robert Litwinek, sekretarz gminy Baranów.

architektury ogrodowej nie mogą przekraczać czterech metrów wysokości, a te
stanowiące wyposażenie placów zabaw
– dwóch metrów. Reklamy na budynkach
mają być wkomponowane w elewację,
nie zasłaniać okien, a ich wielkość ma być
proporcjonalna do wielkości danej nieruchomości (nie może przekroczyć 10 procent elewacji) i nie może wykraczać poza
obrys budynku.

I tak, zgodnie z nowymi przepisami, obiekty kultu religijnego, czy te dotyczące

W całej gminie zabrania się także rozpinania reklam pomiędzy drzewami, czy bu-

Uchwała krajobrazowa to pierwszy krok.
Następnym było przyjęcie 31 października 2016 roku uchwały o opłacie reklamowej (weszła wżycie 1 stycznia 2017 roku).
„To również pierwsza tego typu uchwała
w naszym województwie. Nie ukrywam,
że przygotowanie uchwały krajobrazowej
było konieczne właśnie do tego, żebyśmy
mogli zacząć pobierać opłaty za powierzchnie reklamowe. W naszej gminie
obowiązującą stawką jest 20 groszy od
metra kwadratowego reklamy za każdy
dzień” – mówi sekretarz Litwinek. Opłata
stała wynosi maksymalne 2,45 zł od nośnika dziennie.
Nasuwa się wniosek, że gminie Baranów
być może bardziej zależy na kasie, aniżeli
na krajobrazie. Istotnym jest, że niektóre
zapisy przedmiotowej uchwały przekraczają upoważnienie ustawowe, a niektóre
powielają rozwiązania przyjęte w aktach
wyższego rzędu.
/Informacja zawiera obszerne fragmenty artykułu Radosława Szczęcha opublikowanego 13.10.2016 roku na dziennikwschodni.pl/

CIECHANÓW

28 kwietnia 2016 r. Ciechanów, jako
pierwsza gmina w Polsce, uchwalił
uchwałę krajobrazową. Wojewoda mazowiecki nie miał litości dla tego dokumentu i wykreślił blisko jedną trzecią jej
zapisów.
Jednak Rada Miasta 30 czerwca 2016 roku
uchwaliła dwie kolejne uchwały: o obowiązku składania deklaracji dotyczącej
opłaty reklamowej wraz z określeniem
wzoru deklaracji oraz w sprawie opłaty
reklamowej. Uchwały zobowiązywały
właścicieli gruntów do wnoszenia opłaty
reklamowej od 1 stycznia 2017 r.
Problemy pojawiły się w momencie, gdy
pod koniec poprzedniego roku informacje o uchwalonym prawie zaczęły docierać do mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy byli zaskoczeni informacjami
o obowiązku odprowadzania nowego
podatku, oraz o konieczności demontażu lub wymiany identyfikacji wizualnej
miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dlatego 14 lutego 2017 roku Prezydent
Miasta Ciechanowa oraz przedstawiciele
ciechanowskich przedsiębiorców podpisali porozumienie w sprawie wniosku
o uchylenie uchwały wprowadzającej
opłatę reklamową oraz o podjęciu działań
nad zmianami uchwały krajobrazowej.
23 lutego br. na XXVIII sesji Rady Miasta
Ciechanowa radni jednogłośnie uchylili
uchwały o obowiązku składania deklaracji
oraz o wysokości opłaty reklamowej.
Jaki będzie dalszy ciąg zobaczymy już
wkrótce. Główne problemy nie zostały
bowiem rozwiązane.
Uchwała krajobrazowa w Ciechanowie
zacznie obowiązywać 20 maja 2017 r. Tym
samym przedsiębiorcy będą zmuszeni
zapłacić kary w wysokości 40-krotności
maksymalnej stawki opłaty reklamowej,
określonej w ustawie, za każdą reklamę,
która – mimo, że posiada wszystkie pozwolenia – nie spełnia warunków uchwały. Zgodnie z obowiązującym prawem
nie ma możliwości, aby uchwalić zmiany
uchwały do połowy maja. Są dwie drogi:
uchylenie uchwały krajobrazowej – co
ze względów wizerunkowych miasta nie

wydaje się możliwe, lub wydłużenie okresu na dostosowanie tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych do warunków
uchwały – a to będzie wymagało kolejnego głosowania na sesji rady miasta.
Kolejny problem stanowi czas od 1 stycznia do 23 lutego 2017 r., za który winna
być odprowadzona do kasy miasta opłata
reklamowa.
Władzom miasta i przedsiębiorcom Ciechanowa należą się gratulacje: weszli na
dobrą drogę, zmierzającą do porządkowania przestrzeni publicznej przy poszanowaniu prawa i oczekiwań wszystkich
interesariuszy. Ta sytuacja pokazuje, że nie
ma błędu, którego nie można naprawić.
Gminy, które obecnie pracują nad swoimi
kodeksami reklamowymi, powinny wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i poświęcić więcej czasu na analizę, konsultacje społeczne
i informowanie o prowadzonych pracach.

GDAŃSK

Zorganizowano kilka konferencji we
współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
oraz z organizacjami pozarządowymi,
przygotowano spotkania z mieszkańcami oraz prezentacje ogólnych założeń
przyszłej uchwały, przeprowadzono ankietę (wzięło udział ponad 5 tysięcy osób)
i konsultacje społeczne.
Jesienią 2015 roku powołany został przez
prezydenta miasta zespół interdyscyplinarny (15 osób) dla opracowania rekomendacji dla uchwały krajobrazowej.
W składzie zespołu znalazł się przedstawiciel IGRZ. Prace prowadzono w ramach
nadzoru gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Zespół zakończył prace wiosną 2016
roku bez przeprowadzenia formalnego
głosowania nad rekomendacjami.
Założenia uchwały spotkały się z licznymi protestami rożnych środowisk, także
lokalnych przedsiębiorców. Podczas dodatkowych konsultacji przedstawiono
kilkadziesiąt pytań. Odpowiedzi przygotowane przez Zarząd Dróg i Zieleni były
bardzo pobieżne, niemal aroganckie i nie
brały pod uwagę kwestii merytorycznych.
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
skierowała do radnych miasta Gdańska
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
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pismo, które omawiało problematykę
wspomnianych wyżej pytań i odpowiedzi. Klub radnych PO zażądał wewnętrznych konsultacji i uzgodnień z obawy
przed protestami przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych itd.
Główne i najważniejsze zarzuty wobec
projektu uchwały:
» Problemy definicyjne, na przykład
z pojęciami „szyld”, „reklama okolicznościowa”, „tablica kierunkowa”,
co wpływać mogło potencjalnie na
nadużycia.
» Niechęć do wyłączenia najważniejszych, głównych ciągów komunikacyjnych z projektowanych stref na
terenie miasta i stworzenie dla nich
osobnych regulacji, uwzględniających wszystkie formaty nośników
reklamy (tablic reklamowych i urządzeń reklamowych).
» Zła, nieracjonalna koncepcja sytuowania nośników reklamy (tablic reklamowych) na ścianach (wielkości
i miejsce na ścianie).
» Niewykonalne w rzeczywistości
miejskiej zachowanie odległości między nośnikami reklamy.
Zastosowanie wielości zmiennych
powoduje wykluczenie nośników
reklamy z przestrzeni miejskiej.
» Niechęć wobec „elektronicznych
nośników reklamy” i nowych technologii. Praktycznie zakaz stosowania tej formy przekazu reklamowego.
» Za krótki okres dostosowawczy – 12
miesięcy po wejściu w życie uchwały. Nieracjonalne rozwiązanie.
» Brak ochrony praw nabytych.
W Zarządzie Dróg i Zieleni podjęto decyzję o pracach nad zmianami projektu
gdańskiej uchwały krajobrazowej. Nowa
wersja powstała na początku 2017 roku.
6 i 7 lutego br. odbyły się w siedzibie
Stowarzyszenia Architektów Polskich
konsultacje zapisów tego dokumentu.
W pierwszej kolejności panel dyskusyjny
z udziałem wszystkich zainteresowanych
stron. Następnie spotkanie z udziałem
mieszkańców.
Otwierający 6 lutego spotkanie wiceprezydent Grzelak powiedział, że wyciągnięte zostały wnioski z wcześniejszych
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konsultacji i powstał nowy dokument,
który będzie w kolejnych dniach omawiany. Miasto planuje oficjalne wyłożenie projektu uchwały w kwietniu, a jego
wprowadzenia pod obrady rady miasta
w czerwcu 2017 roku.
Projekt „uchwały krajobrazowej” dla Gdańska jest w nowej wersji bardziej spójny,
ale mniej czytelny. Sprawia miejscami
kłopoty w zrozumieniu niektórych zapisów. Może to powodować w przyszłości różnice interpretacyjne. Na przykład
przez wprowadzenie niejasnych definicji.
Projekt nie otwiera się na nowe technologie, tak w zakresie architektury, jak
i reklamy. Nie respektuje praw nabytych
i stwarza problemy w związku ze zbyt
krótkim okresem dostosowawczym. Dyskryminuje większe formaty powierzchni
ekspozycyjnych na nośnikach reklamy,
przewidzianych do sytuowania na peryferiach miasta. Mami polityków rozmachem możliwości reklamy wyborczej,
czym być może kupuje głosy radnych.

KATOWICE

Miasto ogłosiło w marcu 2016 roku procedurę dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogłoszeń w mieście
Katowice. Tym samy rozpoczęło procedurę ewentualnego zlecenia opracowania
projektu uchwały poza urzędem.
Do dialogu technicznego przystąpiło
sześć instytucji, w tym Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej, Ströer Polska oraz
cztery lokalne firmy. Tylko dwie pierwsze
udzieliły szczegółowych rekomendacji
Komisji do spraw dialogu technicznego.
Rekomendacje dotyczyły przede wszystkim trybu postępowania przy pracach
nad projektem przyszłej uchwały (doświadczenie, konsultacje branżowe, ustalenie standardów, porozumienie z lokalnymi przedsiębiorcami itd.).
Pod koniec 2016 roku Miasto Katowice
ogłosiło przetarg nieograniczony na:
wykonanie prac początkowych dla przygotowania projektu uchwały ustalającej za-

sady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. Wpłynęła tylko jedna oferta od
firmy PwC Sp. z o.o., 00-638 Warszawa, Al.
Armii Ludowej 14, która została ostatecznie wybrana.
Na początku marca 2017 roku Miasto
opublikowało następujący komunikat:
„Od 13 do 27 marca zapraszamy mieszkańców Katowic, przedsiębiorców oraz
zarządców nieruchomości lub ich przedstawicieli do wzięcia udziału w badaniu
ankietowym dotyczącym zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń w mieście
Katowice.
Ankietę
będzie
można
wypełnić elektronicznie poprzez stronę
www.konsultacje.katowice.eu lub pobrać wersję tradycyjną (papierową) w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Biurze Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta Katowice (Rynek 1) oraz
w Miejskim Domu Kultury na Zarzeczu.
Wyniki badania zostaną przekazane
wyłonionej w przetargu firmie, w celu
uwzględnienia zebranych w ankiecie
opinii w prowadzonych przez nią pracach początkowych dla przygotowania
projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. Zebrane przez podmiot zewnętrzny propozycje rozwiązań dla miasta
Katowice zostaną poddane społecznej
ocenie w trakcie drugiego etapu konsultacji - spotkania warsztatowego w miesiącu wrześniu.”

KOBYLNICA

Kobylnica jest niewielką gminą wiejską
sąsiadującą ze Słupskiem. Na obszarze
25 tys. hektarów mieszka 11 tysięcy osób.
Na terenie gminy znajduje się chętnie
odwiedzane przez mieszkańców Słupska
centrum handlowe, tamtędy przebiega
też droga S6 oraz droga krajowa nr 21.
W gminie Kobylnica jest około 1000 reklam.

25 listopada 2016 roku Rada Gminy Kobylnica podjęła uchwałę krajobrazową
i jako PIERWSZA W POLSCE uwzględniła
prawa nabyte. Respektowanie tych praw
jest jednym z filarów państwa prawa.
Wraz z uchwałą krajobrazową wprowadzono uchwałę w sprawie opłaty reklamowej Obowiązuje ona od 1 stycznia 2017 r.
Zapisy nie są jednoznaczne i budzą wątpliwości co do ich zgodności z prawem. Nie
ma to jednak większego znaczenia. Dura
lex, sed lex - właściciele nieruchomości
w Kobylnicy są zobowiązani odprowadzić
opłatę w wysokości: 2,45 PLN dziennie
od każdej posiadanej w gminie reklamy,
oraz dodatkowo 0,20 PLN za każdy m2 powierzchni reklamowej miesięcznie.
Opłaty miesięczne za poszczególne
formaty będą wynosiły:
•
citylight
86,46 PLN
145,50 PLN
•
12 m2
•
6×3 m
181,50 PLN
•
12×3 m
289,50 PLN
•
12×4 m
361,50 PLN
Mówi się, że podatki – jak śmierć – są
pewne. Pewne jest też to, że żaden dodatkowy podatek nie rozwija gospodarki.

KRAKÓW

Przygotowano ankietę dla mieszkańców
w sprawie porządkowania przestrzeni
miejskiej w zakresie reklam. Pytania w ankiecie były tendencyjne i nie pozwalały na
różnicowanie odpowiedzi. Dopuszczone
były tylko dwie: pozytywna i negatywna.
W ankiecie wzięło udział ponad 5 tysięcy
mieszkańców, chociaż ankieta była trudno dostępna w Internecie (?).
Założenia koncepcji projektu uchwały zostały zaprezentowane publicznie na początku maja 2016 roku. W kolejnych czterech
tygodniach przeprowadzono konsultacje
społeczne i otwarte spotkania, dostępne
także dla przedstawicieli branży i lokalnych przedsiębiorców. Koncepcja projektu
uchwały została bardzo ostro oprotestowana przez branżę reklamy zewnętrznej oraz
inne środowiska biznesowe.
Na wniosek Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej zorganizowane zostało
w czerwcu 2016 roku spotkanie przedstawicieli branży reklamy zewnętrznej

w grupą krakowskich radnych, członków
Komisji planowania przestrzennego. Izba
przygotowała prezentację, która wypunktowała bezsensowność większości zapisów koncepcji projektu uchwały. Wątpliwości branży spotkały się ze zrozumieniem
radnych. Prace nad projektem uchwały
przerwano, a następnie postanowiono
rozpocząć je niejako od nowa.
Główne i najważniejsze zarzuty wobec
koncepcji projektu uchwały:
» Polityka miasta – motto: „My wiemy
najlepiej co jest i co będzie dobre dla
Krakowa. Nie chcemy i nie będziemy
słuchać branży”.
» Praktyczne wyrzucenie standardowych nośników reklamy w najważniejszych formatach powierzchni
ekspozycyjnych (przede wszystkim
tablic reklamowych) z miasta.
Ewentualne dopuszczenie do lokalizowania na peryferiach miasta, bez
głównych tras wlotowych.
» Niechęć do „nośników elektronicznych” i neonów. Praktycznie zakaz
sytuowania w mieście.
» Początkowo wykluczono nawet
klasyczne słupy ogłoszeniowo-reklamowe, które są od zawsze były
standardem w Krakowie.
» Zaproponowano „podejrzane”
karty wskazań dla nowoczesnych
nośników podświetlanych w postaci
witryn citylight oraz słupów. Lokalizacje wskazane w ścisłym centrum
miasta. Prawie 90 powierzchni ekspozycyjnych. Nie potrafiono określić kto
miałby je obsługiwać (?).
» Brak ochrony praw nabytych.
Nowy projekt uchwały krajobrazowej dla
Krakowa jest obecnie konsultowany wewnętrznie w wydziałach i biurach urzędu
miasta. Można przyjąć, że zostanie skierowany do konsultacji społecznych w drugim kwartale 2017 roku.

LUBLIN

Oficjalna prezentacja ogólnych założeń
przyszłej uchwały odbyła się we wrześniu
2016 roku.
„Proponowane założenia ogólne:
•
dla proponowanego obszaru śródmiejskiego wprowadzenie ścisłych zasad
dotyczących lokalizacji reklam i szyldów,

•

•

w innych częściach miasta na obszarach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pozostawienie
zasad w nich ustalonych,
dla pozostałych obszarów stopniowe wypracowanie zasad w kolejnych latach, na podstawie doświadczeń z obowiązywania zasad
w obszarze śródmiejskim.”

W założeniach ogólnych do uchwały
przewiduje się na terenie obszaru Śródmieścia zakaz umieszczania reklam i urządzeń reklamowych. Dopuszcza się jedynie lokalizację szyldów, w tym szyldów
ażurowych. Ponadto zakazuje się umieszczania „szyldów świetlnych zawierających
ruchome obrazy”.
Miasto proponuje terminy vacatio legis
dla przyszłej uchwały (czas dostosowania
do zasad przyjętych w uchwale):
•
dla obszaru śródmiejskiego – 1 rok,
•
w kolejnych latach stopniowe
wprowadzanie zasad dla pozostałych obszarów miasta.
Konsultacje dotyczące poszczególnych
obszarów miasta (osobne dla wyodrębnionych obszarów) odbyły się: 26.10.,
03.11., 09.11., 17.11., 24.11. 2016 roku
(spotkanie podsumowujące). Niestety
z niewielkim udziałem lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Według Miejskiego Konserwatora Zabytków Huberta
Mącika prace nad ostatecznym projektem uchwały krajobrazowej nie będą łatwe. Ostateczny projekt uchwały winien
być bardzo dobrze przemyślany pod
względem merytorycznym i prawnym.
Spodziewamy się projektu uchwały w połowie 2017 roku.

ŁÓDŹ

Przygotowano merytorycznie bardzo
dobrze zredagowaną ankietę dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Upubliczniono wyniki z 440 zatwierdzonych,
imiennych kwestionariuszy (ankieta nie
była anonimowa). Wyniki były zróżnicowane i wskazywały na potrzebę funkcjonowania reklamy w przestrzeni miejskiej
Łodzi. Uporządkowanej i przyjaznej krajobrazowi. W ślad za ankietą zorganizowano warsztaty oraz konsultacje z różnymi
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Nośniki reklamy w aglomeracjach / stan na 31.12.2016
środowiskami. Zaproponowano przekazanie konkretnych uwag i sugestii do
projektu uchwały.
W trakcie prac przygotowawczych przyjęto Uchwałę Rady Miasta tworzącą Park
Kulturowy ulicy Piotrkowskiej. Odrębne
przepisy dotyczące przede wszystkim
szyldów, informacji wizualnej i reklamy.
W projekcie uchwały krajobrazowej
uwzględniono wiele uwag i postulatów,
na przykład dla okresu przejściowego.
Nastąpiło formalne wyłożenie uchwały.
Uwagi do niej składane były do 23 września 2016 roku. Swoje uwagi złożyła formalnie także Izba Gospodarcza Reklamy
Zewnętrznej (ponad 70 uwag jednostkowych). Dużo uwag wpłynęło także ze
strony instytucji miejskich i lokalnych
przedsiębiorców.
Główne i najważniejsze zarzuty wobec
procedowanego formalnie projektu
uchwały:
» Nielogiczne i sprzeczne z ustawą
krajobrazową definicje (próba obejścia przepisów).
» Brak wyodrębnienia głównych
ciągów komunikacyjnych z projektowanych stref ograniczających
znacznie funkcjonowanie nośników
reklamy (tablic reklamowych i urządzeń reklamowych).
» Brak możliwości dla sytuowania nośników reklamy o dużych
powierzchniach ekspozycyjnych
(powyżej 32 m²).
» Niemożliwe do utrzymania odległości między nośnikami reklamy
w przestrzeni miejskiej. Zbyt wiele
zmiennych.
» Drastyczne ograniczenie możliwości dla sytuowania „elektronicznych
nośników reklamy”.
» Zakaz współczesnych murali. Ale
ochronie mają podlegać stare
murale, których przez ostatnich
kilkanaście lat nikt nie chronił.
» Brak ochrony praw nabytych.
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przekazała swoje uwagi do projektu
uchwały oraz stanowisko w tej sprawie do
Rady Miasta Łodzi. W pierwszej dekadzie
listopada 2016 roku należało spodziewać się ponownego wyłożenia projektu
uchwały wraz ze stanowiskiem Miasta wobec zgłoszonych uwag (uwzględnionych
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lub nieuwzględnionych). To nie nastąpiło,
co może być rozumiane jako złamanie
obowiązujących procedur.
Rada Miasta Łodzi podjęła 16 listopada 2016 roku uchwałę nr XXXVII/966/16
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi („uchwałę krajobrazową dla Miasta Łodzi”).
Zgodnie z opiniami prawnymi będącymi
w posiadaniu Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, jednoznacznie wynika,
że ww. Uchwała Rady Miasta Łodzi:
1) podjęta została z rażącym, a co najmniej
istotnym, naruszeniem procedury w zakresie, w jakim nie dokonano ponowienia wyłożenia projektu uchwały, pomimo
wprowadzenia do niego - na końcowym
etapie procedury legislacyjnej - licznych
i istotnych zmian;
2) w sposób istotny narusza prawo materialne, w szczególności:
•
narusza konstytucyjne zasady
demokratycznego państwa prawa,
proporcjonalności i równości wobec
prawa;
•
bezpodstawnie różnicuje swoje
postanowienia ze względu na czas
powstania urządzeń/ tablic reklamowych;
•
bezpodstawnie różnicuje swoje postanowienia ze względu na objęcie
określonych wydarzeń patronatem
Prezydenta Miasta Łodzi;
3) przekracza zakres upoważnienia ustawowego, albowiem:
•
reguluje kwestie związane z przedmiotami niematerialnymi (a więc
niestanowiącymi urządzeń/ tablic
reklamowych);
•
reguluje kwestie związane z sytuowaniem obiektów niezawierających treści reklamowych;
•
reguluje kwestie kolorystyki urządzeń/ tablic reklamowych,
•
reguluje kwestie związane z elementami konstrukcyjnymi urządzeń/
tablic reklamowych (obowiązek
wykonania fundamentów, które
dodatkowo mają się znajdować pod
powierzchnią ziemi),

•
•

reguluje kwestie związane z podświetleniem urządzeń/ tablic
reklamowych;
bezpodstawnie rozszerza zakres definicji obiektów małej architektury;

4) narusza zasadę ochrony praw słusznie
nabytych;
5) sformułowana została w sposób
sprzeczny z Zasadami techniki prawodawczej, w szczególności poprzez:
•
regulowanie zasad i warunków
sytuowania określonych obiektów
w formie załącznika do uchwały;
•
niewłaściwe umiejscowienie przepisów przejściowych;
•
poprzez brak jasności i jednoznaczności jej przepisów;
•
powtórzenie regulacji ustawowych;
•
definiowanie tego, co jest zdefiniowane w ustawach.
Z uwagi na powyższe, liczne naruszenia
zarówno przepisów proceduralnych, jak
i prawa materialnego, uchwała krajobrazowa dla Miasta Łodzi w sposób istotny narusza prawo, co z kolei uzasadnia wniosek,
że winna zostać stwierdzona jej nieważność w całości. Taki też wniosek przekazała
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
do Wojewody Łódzkiego w trybie postępowania nadzorczego w stosunku do
przedmiotowej uchwały.
Wojewoda Łódzki nie podjął działań w postępowaniu nadzorczym. Zorganizował 22
marca 2017 roku w Uniwersytecie Łódzkim Konferencję pod tytułem „Praktyczno-prawne aspekty uchwały regulującej
warunki sytuowania małej architektury
i urządzeń reklamowych dla Miasta Łódź”.
W imieniu Wojewody Łódzkiego napisał
w tej sprawie Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Ireneusz Krześnicki:
„Informuję, że decyzja w sprawie zgłoszonych zarzutów, dotyczących uchwały
nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 listopada 2016 roku, zostanie
podjęta po konferencji. Jestem przekonany, że konferencja będzie dobrą okazją do
wymiany poglądów na temat rozwiązań
zaproponowanych w ww. uchwale Rady
Miejskiej w Łodzi”.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele
przedsiębiorców (między innymi Ruchu
S.A., który zresztą wniósł już pozew do
sądu administracyjnego), różnych organi-

Nośniki tradycyjne 31.12.2016

Nośniki podświetlane 31.12.2016

Format standardowy i duży

Format standardowy

Aglomeracje

12 m²

6x3

12x3

12x4

12 m²

Bydgoska
Śląska
Krakowska
Lubelska
Łódzka
Poznańska
Szczecińska
Gdańska
Warszawska
Wrocławska
Inne miasta
SUMA

398
1 396
1 208
528
692
720
665
912
1 754
574
2 749
11 596

241
1 892
1 202
330
871
935
650
1 152
2 408
853
985
11 519

13
140
64
17
55
51
41
70
233
52
11
747

12
76
41
7
42
55
54
56
159
38
316
856

214
3 024
2 657
146
1 563
1 685
843
1 850
6 076
1 432
685
20 175

6x3
35
102

63
72
75
169
118
634

zacji (w tym IGRZ), firm branżowych, firm
kooperujących z branżą OOH, wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców
nieruchomościami, urzędu miasta Łodzi,
a także właściciele nieruchomości, kilku
radnych i dziennikarzy.

ła. Chcemy by była dobra dla wszystkich.
Naturalnie zostaje nam na końcu możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego”, podsumował.

Dyskusja toczyła się wokół czterech problemów: swobody gospodarczej i próby
jej ograniczania, respektowania praw nabytych, wolności obywatelskich oraz ograniczania prawa własności.

Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa
Urzędu Miasta przedstawił w lipcu 2016
roku „Analizę problematyki, propozycje
regulacji w uchwale krajobrazowej dla
Olsztyna”. Zwrócono przede wszystkim
uwagę na „sprzeczności oczekiwań reklamodawców, sprzedawców przestrzeni
reklamowej, projektantów i producentów
reklam, urzędu miasta i adresatów reklamy” (?).

Miasto zaprezentowało wyłącznie historię przygotowywania zapisów uchwały,
co wzbudziło niezadowolenie obecnych.
Spodziewani się bowiem odniesienia do
zarzutów i uwag wobec przyjętej przez
radę miasta uchwały krajobrazowej. Tak się
nie stało.
Konferencję należy potraktować bardziej
jako propagandową, aniżeli merytoryczną.
Wojewoda Łódzki stwierdził, że otrzymał
bardzo dużo uwag i wniosków w sprawie
zapisów uchwały krajobrazowej. Chciałby rozwiązać problemy, które również
dostrzegł, na drodze rozmów, negocjacji
i realizacji akceptowalnych propozycji.
Zadeklarował chęć pośrednictwa z Miastem w kwestii nowelizacji uchwały krajobrazowej. Zaapelował do wszystkich
zainteresowanych by już składali wnioski
i propozycje do Miasta i rady miasta dotyczące zmian w obecnej uchwale. „To nie
jest standardowe rozwiązanie”, stwierdził
Wojewoda. „To jest trudna i ważna uchwa-

OLSZTYN

W okresie od IX - X 2016 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców
miasta. Ankieta przygotowana została
mało profesjonalnie i była nieobiektywna.
Wzięło w niej udział zaledwie 348 osób (!).
We wnioskach do przyszłej uchwały krajobrazowej dla Olsztyna zamieszczono jedynie negatywne opinie wobec reklamy
z części otwartej ankiety.
29 i 30 września 2016 roku odbyły się spotkania konsultacyjne oraz warsztaty (mała
frekwencja – 28 osób). Prowadziły je: Aleksandra Stępień ze Stowarzyszenia Miasto
Moje a w Nim oraz Ewa Zielińska ze Stowarzyszenia Kulturotwórczego Miastodwa.
Na podstawie tych spotkań przedstawicielki obu stowarzyszeń przekazały miastu
20.10.2016 roku „Rekomendacje dotyczą-

6x3
8
137
96
9
40
101
29
85
150
77
26
758

12x3
42
39
15
33
4
21
281
21
2
458

Suma
886
6 742
5 409
1 037
3 278
3 643
2 358
4 221
11 230
3 165
4 774
46 743

ce zapisów uchwały krajobrazowej dla
miasta Olsztyna”. Rekomendacje choć
wyważone, to odbiegające od współczesnego, nowoczesnego i zrównoważonego
postrzegania reklamy i informacji w obszarze zurbanizowanym (miejskim).
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
niemal wymusiła możliwość własnej prezentacji, która odbyła się 21.10.2016 roku
w ratuszu miejskim przy obecności ponad
40 osób, w tym przedstawicieli urzędu,
firm reklamy OOH, mieszkańców i radnych. Prezentacja standardowych rozwiązań dla reklamy OOH w miastach i aglomeracjach.
Kolejne spotkanie konsultacyjne (coś
w rodzaju spotkania podsumowującego,
ale nie do końca) odbyło się 15 listopada
2016 roku. Pokazano prezentację „Podsumowanie wyników ankiet i warsztatów”
i przeprowadzono krótką dyskusję. Wzięli
w niej udział przede wszystkim przedstawiciele firm OOH. Standardowe informacje i argumenty. Kierownik Referatu Planistycznego Urzędu Miasta Ewa Gadomska
zapowiedziała jeszcze jedno spotkanie
konsultacyjne na początku 2017 roku,
którego celem będzie przeanalizowanie
„poszczególnych zapisów planowanej
uchwały krajobrazowej”.
16 lutego 2017 roku odbyła się wewnętrzna prezentacja zmodyfikowanych
założeń przyszłej uchwały krajobrazowej
dla radnych Olsztyna. Dokument ten
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nie uwzględnia większości zgłaszanych
podczas dotychczasowych konsultacji
uwag.

OPOLE

W lipcu 2016 roku Prezydent Miasta Opola zwrócił się do „wszystkich zainteresowanych” o przedstawienie wniosków do
przygotowywanej uchwały krajobrazowej
dla miasta. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przekazała swoje standardowe
wnioski w dniu 19.08.2016 roku.
18 października 2016 roku opublikowany
został projekt uchwały dla Opola. W projekcie brak uregulowań dotyczących systemowych nośników reklamy poza pasem
drogowym (przez domniemanie). Projekt
wyjątkowo absurdalny!
W dniu 03.11.2016 odbyło się w Opolu
ostatnie spotkanie konsultacyjne (Centrum Dialogu Obywatelskiego) przy obecności zastępcy prezydenta Opola Macieja
Wujca, przedstawicieli firm reklamy OOH
oraz skromnej reprezentacji lokalnych
przedsiębiorców. Izba przedstawiła swoje
uwagi i wątpliwości co do zapisów projektu uchwały.
Do 07.12.2016 roku składane były uwagi
do projektu uchwały. Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej złożyła ogólne uwagi, które wskazywały, że wiele zapisów
projektu uchwały świadczy o tym, że autorzy projektu nie zdają sobie sprawy z konieczności funkcjonowania w uporządkowanym obszarze miejskim profesjonalnej
reklamy i informacji. Podnieśliśmy ponadto, że brak odniesienia wielu zapisów projektu uchwały do rzeczywistości miejskiej
powoduje, że wiele z nich będzie niewykonalnych, interpretowanych subiektywnie lub uznaniowo.
Ignorując większość złożonych zgodnie z procedurą uwag, 29 grudnia 2016
r. Rada Miasta Opola przyjęła uchwałę
w sprawie ustalenia zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu (uchwała nr
XXXCI/70/16).
Wojewoda Opolski stwierdził, że „uchwała
jest zgodna z przepisami, a także stwierdził
zgodność trybu sporządzenia uchwały
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pod względem proceduralnym z art. 37a
i 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. W uzasadnieniu
Wojewoda Opolski podkreślił, że „wojewoda, działając w granicach i na podstawie przepisów prawa, nie ocenia uchwał
w sprawie ustalenia zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń pod względem
celowości (racjonalności) czy słuszności
dokonywanych w nich rozstrzygnięć, lecz
ogranicza się jedynie do badania ich zgodności z prawem, a zwłaszcza przestrzegania zasad planowania oraz określonej ustawa procedury planistycznej”.

Interesujące są „zasady legalności”:
„Istniejące w dniu wejścia w życie
uchwały tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe:
•
usytuowane do dnia 1 stycznia
1989 r.,
•
usytuowane po dniu 1 stycznia
1989 r. na podstawie zgłoszenia
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
do którego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie
wniósł skutecznie sprzeciwu lub
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę
- mogą pozostawać w dotychczasowym stanie.”

SZCZECIN

9 marca 2017 roku odbyło się spotkanie
konsultacyjne, które prowadził Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
Miejskiego ds. Infrastruktury Drogowej
Sebastian Fritsch oraz Architekt Miasta
Szczecin Jarosław Bodnar. Obecni byli
przedstawiciele branży OOH, kilku radnych i przedstawiciel Północnej Izby Gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyli
także: Bartosz Poniatowski - współtwórca uchwały krajobrazowej w Łodzi oraz
Andrzej Kalinowski - twórca uchwały
w Ciechanowie. I tym dwóm uchwałom
poświęcono najwięcej czasu (?).

Miasto przedstawiło wstępną koncepcję
wdrożenia zasad uchwały krajobrazowej
w czerwcu 2016 roku (prezentacja dostępna na stronach internetowych miasta).
Odbyły się także spotkania konsultacyjne,
na których omawiano założenia uchwały.
Najbardziej kontrowersyjne są propozycje
zakazów związanych z sytuowaniem tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych:
„Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
•
na ogrodzeniach;
•
na urządzeniach bezpieczeństwa
ruchu drogowego;
•
na położonych poza pasem drogowym:
- terenach skwerów,
- terenach parków,
- terenach leśnych;
•
na obszarach wodnych oraz na lądzie
w odległości do 5 m od linii brzegu;
•
w postaci wyświetlaczy elektronicznych, których ilość punktów emitujących światło jest mniejsza niż 100
na 1 cm² powierzchni ekspozycyjnej,
z wyjątkiem wyświetlaczy stanowiących element tablicy reklamowej
informującej o cenach paliw.”
Ponadto koncepcja uchwały zawiera
propozycje dotyczące „budynków mieszkalnych, budynków biurowych, usługowych, handlowych, wiat przystankowych,
budynków zabytkowych, tablic reklamowych na rusztowaniach, tablic i urządzeń
reklamowych wolno stojących, szyldów
i zasad legalności”.

14 marca 2017 roku minął termin zgłaszania uwag do projektu uchwały.
Należy zaznaczyć, że projekt uchwały
został udostępniony na stronach internetowych Zarządu Dróg i Transportu
Miejskiego w Szczecinie, nie zaś na oficjalnych stronach Urzędu Miasta. W ten
sposób istotnie ograniczono mieszkańcom i innym zainteresowanym dostęp
do tego projektu.

WARSZAWA

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta zwróciło się
już w końcu lipca 2015 roku do „potencjalnie zainteresowanych środowisk
z propozycją przekazania swoich propozycji w zakresie ogólnych i szczegółowych założeń, jakie z ich punktu widzenia winny spełniać Zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Środowisko firm reklamy zewnętrznej
wielokrotnie przekazywały do Urzędu
miasta stołecznego Warszawy swoje propozycje dotyczące zmian związanych
z funkcjonowaniem nośników reklamy
i reklam na terenie miasta. Kluczowym
były przede wszystkim konkluzje po obradach Warszawskiego Okrągłego Stołu
Reklamowego (2009).
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej odpowiedziała na pismo Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w dniu 29.09.2015
roku. Treść poniżej:
W związku z zaproszeniem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu
miasta stołecznego Warszawy do przekazania swoich propozycji w zakresie ogólnych i szczegółowych założeń, jakie winny
spełniać „zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń” na terenie miasta stołecznego
Warszawy, Izba Gospodarcza Reklamy
Zewnętrznej przedstawia poniżej najistotniejsze naszym zdaniem uwagi i założenia.
Nie podnosimy w nich kwestii dotyczących
atrybutów szyldu, który z uwagi na aspekty – społeczny, finansowy i urbanistyczny,
pozostaje w gestii rozstrzygnięć samego
miasta.
Uchwała określająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń na terenie miasta stołecznego
Warszawy nie powinna naruszać jednej
z podstawowych i fundamentalnych norm
prawnych, którą jest lex retro non agit. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, które
posiadają zgody budowlane winny zostać
wpisane w nowy „kodeks reklamowy”.
Formaty tablic reklamowych i wymiary/
wielkości urządzeń reklamowych, ich standardy ekspozycji oraz stosowne technologie
winny pozostawać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w Europie. Stosowne
standardy pokazuje załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Gruntownego, nowego zdefiniowania wymagają zasady lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, „reklam jako
takich” w pasie drogi. Trzeba tu wykorzystać

doświadczenia krajów Europy Zachodniej,
zwłaszcza Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Warszawa jest miastem posiadającym szerokie, nowoczesne arterie komunikacyjne.
Niezbędnym jest wyznaczenie na terenie
miasta, niezależnie od ewentualnego strefowania, ciągów komunikacyjnych, wzdłuż
których możliwe będzie sytuowanie tablic
reklamowych w różnych formatach oraz
urządzeń reklamowych w różnych wymiarach/wielkościach. Przykładowe ciągi komunikacyjne pokazane są w załączniku nr
2 do niniejszego pisma.
Przy ustalaniu odległości między tablicami
reklamowymi, urządzeniami reklamowymi
i obiektami małej architektury mogą być
wykorzystane standardy przygotowane
przez Izbę na bazie doświadczeń europejskich. Winny być wzięte pod uwagę na etapie współpracy przy uzgodnieniach szczegółowych.
Doświadczenia naszych członków we
współpracy z urzędami miejskimi w naszym kraju, ale także poza jego granicami
(między innymi Wielka Brytania, Niemcy,
Holandia, Austria) wskazują, że nie można odpowiedzialnie złożyć propozycji
rozwiązań szczegółowych na etapie ustalania założeń ogólnych.
Porządkowanie przestrzeni miejskiej w Warszawie, jak również polepszenie ładu przestrzennego, są również naszymi postulatami. Dlatego deklarujemy wszechstronną
współpracę na kolejnym etapie prac nad
uchwałą określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń na terenie miasta. Jesteśmy
przygotowani do merytorycznej wymiany
poglądów i gotowi przekazać swoją wiedzę
dla zastosowania w Polsce najlepszych rozwiązań, które funkcjonują i sprawdzają się
na zagranicznych rynkach.
Nawiązując do ostatnich spotkań Rady Izby
z przedstawicielami miasta stołecznego
Warszawy oraz Wojewodą Mazowieckim,
uważamy, że przedstawiciele branży, wzorem miast zachodnioeuropejskich, winni
formalnie uczestniczyć w pracach nad
projektem „uchwały reklamowej”. W ramach ewentualnych grup lub zespołów
roboczych, jako eksperci. Przypomnijmy
dotychczasowe doświadczenia: Wszystkie

działania miast i gmin w szeroko rozumianym porządkowaniu krajobrazu reklamowego, prowadzone w przeszłości bez ustaleń z branżą lub wręcz wbrew opinii branży,
przynosiły skutki odwrotne od zamierzonych.
Na obecnym etapie przystępowania do
opracowania „zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń” na terenie miasta stołecznego
Warszawy wnioskujemy o moratorium
na prowadzenie działań zmierzających do
likwidacji systemowych nośników reklamy
na terenie miasta. Potwierdzamy deklarację
współpracy przy przeprowadzeniu dogłębnej analizy stanu rzeczywistego „działań
reklamowych” na obszarze całego miasta
(wzorem części ciągu ulicy Wał Miedzeszyński
– prezentacja w załączeniu). Następnie chcemy aktywnie uczestniczyć przy tworzeniu
koncepcji nowego krajobrazu reklamowego
dla Warszawy (uchwała krajobrazowa).
W ciągu kolejnych 18 miesięcy nie pojawiły się żadne konkrety dotyczące ewentualnego procedowania nad projektem
uchwały krajobrazowej dla Warszawy. Prace nad nim jednak się toczą. Jak wynika
z ostatnich informacji projekt jest obecnie konsultowany wewnętrznie w Biurze
Architektury i Planowania Przestrzennego. Następnie ma zostać przekazany do
uzgodnień w instytucjach miejskich. Jego
wyłożenie do publicznych konsultacji
możliwe jest jeszcze w tym roku.
W tym czasie pojawiły się nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Znajdują się w nich zapisy dotyczące obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń. W kolejnych planach coraz
bardziej szczegółowe. Może to świadczyć
o „testowaniu” przepisów przyszłej uchwały krajobrazowej dla Warszawy, zwłaszcza
w planach opracowywanych przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

POZNAŃ

Trwają prace koncepcyjne dotyczące
opracowania projektu uchwały. Projekt
uchwały ma być gotowy wiosną 2018
roku.
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Uchwały krajobrazowe
– rekomendacje IGRZ
W związku z podejmowaniem przez miasta (gminy na prawach powiatu) prac
w sprawie przygotowania projektów uchwał „w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mają być wykonane”, Izba
Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przypomina i przedstawia swoje
stanowisko, rekomendacje oraz wnioski:
Warszawa

/1/

Przywołując doświadczenia europejskie
uważamy, że najważniejszymi elementami na etapie podejmowania decyzji będą
przede wszystkim: wiedza ekspercka i znajomość standardów rynkowych. Dlatego tak
istotny jest aktywny i pełnoprawny udział
przedstawicieli branży reklamowej w pracach zespołu roboczego przygotowującego wspomniane przepisy „uchwały krajobrazowej”. Jego brak może powodować
przyjęcie błędnych rozwiązań.
Przykłady: W dotychczasowym stanie prawnym kwestie dotyczące szeroko rozumianej
reklamy regulowane były w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
I tak we Wrocławiu wzdłuż ulicy Balonowej,
jednej z głównych dróg wyjazdowych z miasta „dopuszczono”: nośniki reklamy typu Citylight, które są domeną w ścisłych centrach
miast, przeznaczone przede wszystkim dla
ruchu pieszego. W Warszawie dla jednego
z ważniejszych kwartałów dzielnicy Ochota
zaproponowano witryny reklamowe w wiatach przystankowych o powierzchni 1,5 m²
podczas gdy na całym świecie obowiązuje
standard 2,2 m². W Krakowie nieustannie
wskazuje się na nośniki reklamowe wielkości
do 5 lub 6 m², które nie mają żadnego punktu odniesienia.
Ważne także aby w pierwszej kolejności dokonać dogłębnej analizy sytuacji na terenie
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miasta w formie audytu, następnie wskazać
na elementy niekorzystne i niewskazane,
które należy usunąć (dzika reklama, znacząca
część„reklamy niesystemowej”). Jedna analiza
wybranego fragmentu ulicy Wał Miedzeszyński w Warszawie (od Mostu Siekierkowskiego
do granicy miasta), przeprowadzona w sierpniu 2015 roku, wykazała, że na podanym odcinku znajduje się łącznie 614 „reklam”. Tylko
48 z nich, czyli 7,8%, to reklamy systemowe.
Pozostałe to różnego rodzaju banery, flagi, tablice, kasetony itp., tworzące chaos.
Fakt ten pokazuje dobitnie jak ważna jest taka
analiza. Dopiero potem należy opracować
szczegółową koncepcję dla funkcjonowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
na terenie miasta i wprowadzić ją jako„uchwałę krajobrazową” w określonym czasie w życie.
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W przestrzeni publicznej odnajdujemy różnorodne nośniki reklamy i informacji (tablice
reklamowe i urządzenia reklamowe). Wiele
z nich zostało specjalnie zaprojektowanych
(czasami od początku „wymyślonych”) dla
konkretnego miasta lub regionu. Warto wiedzieć, że większość z najznakomitszych architektów z uznaną światową renomą, ma
w swoim dorobku również projekty takich nośników. Należą do nich na przykład: Norman
Foster, Robert Stern, Jean-Michel Wilmotte,
Gae Aulenti, Jasper Morrison i Zaha Hadid. Ich

małe dzieła zdobią przestrzeń od obu Ameryk, przez Europę, Azję, po Daleki Wschód.
Niezależnie od zaprojektowanej formy nośniki reklamy mają wspólną cechę w postaci
formatów powierzchni ekspozycyjnych.
Dla celów porządkowych polska branża
reklamy zewnętrznej przyjęła wzorem przodujących krajów posiadających nowoczesne
nośniki reklamy, prezentowaną klasyfikację
formatów powierzchni ekspozycyjnych nośników reklamy.
Format mały
– nośnik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej do 3 m²
Format standard
– nośnik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej do 18 m²
Format duży
– nośnik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej powyżej 18 m²
Format wielki
– nośnik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej powyżej 50 m²
Słup ogłoszeniowo-reklamowy jako specyficzny kubaturowy nośnik reklamy i informacji w formie walca lub graniastosłupa o śred-

nicy lub szerokości do 200 cm i maksymalnej
wysokości do 500 cm.
Koncypując zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej należy przede
wszystkim wziąć pod uwagę standardy
formatów powierzchni ekspozycyjnych. Pozwoli to na ich ujednolicenie. W ten sposób
formaty powierzchni ekspozycyjnych dzisiejszych nośników systemowych staną się
powszechne.
Ponadto należy zdefiniować meble miejskie.
Meble miejskie: wiaty przystankowe, kioski,
budki telefoniczne, infomaty, maszty flagowe,
stojaki na rowery, toalety publiczne, zegary, kosze na śmieci, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, ławki, pojemniki z zielenią.
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Wolnostojące nośniki reklamy (tablice reklamowe i urządzenia reklamowe) winny
być sytuowane według konkretnej, spójnej
koncepcji wykorzystania ciągów komunikacyjnych (pieszych i drogowych). Niezależnie od przyjęcia takiego czy innego strefowania miasta.
Ciągi komunikacyjne posiadają w każdym
mieście specjalne znaczenia: mają szeroko
rozumiane funkcje transportowe, usługowe,
handlowe, biurowe, mieszkaniowe, reklamowe, informacyjne, administracyjne, społecz-

ne i inne. Ich nieodzownym elementem jest
także reklama zewnętrzna. Każdy obywatel
miasta jest świadomy faktu, że jeśli priorytetem dla niego jest cisza czy neutralne otoczenie, to wybiera bardziej spokojne obszary
miasta lub tereny podmiejskie.
Przykładowo: opowiadamy się za brakiem
nośników reklamy na obszarze zabudowy jednorodzinnej, ale z pominięciem głównych ciągów komunikacyjnych biegnących przy tym
obszarze lub przez ten obszar (nie dotyczy
naturalnie dróg lokalnych na tym obszarze).
Istotą funkcjonowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych jest ich sytuowanie na i wzdłuż
ważnych i głównych ciągów komunikacyjnych. Dlatego ewentualne przepisy „uchwały
krajobrazowej” dla miasta winny w pierwszej
kolejności uwzględniać ten fakt. Tylko wówczas nastąpi szybki proces uporządkowania
przestrzeni i potencjalne efekty finansowe dla
miasta.
Gruntownego, nowego zdefiniowania wymagają zasady lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, „reklam jako
takich” w pasie drogi. Trzeba tu wykorzystać
doświadczenia krajów Europy Zachodniej,
zwłaszcza Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Wymiary powierzchni ekspozycyjnych nośników i wzajemne odległości między nośnikami

winny wynikać z analizy i możliwości konkretnych ciągów komunikacyjnych, pieszych i drogowych.
Postulujemy również poszanowanie zasady
lex retro non agit i wpisanie nośników reklamy posiadających uregulowaną sytuację
formalno-prawną do „uchwały krajobrazowej”. Ważnym jest bowiem ochrona praw
nabytych.
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Nośniki reklamy (tablice reklamowe) na budynkach winny być dopuszczone przy spełnieniu konkretnych warunków:
Należy wzorem większości miast zachodnioeuropejskich dopuścić lokalizację maksymalnie dwóch nośników reklam z zachowaniem
jednakowej wielkości lub wyłącznie jednego,
jeżeli jest to nośnik o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m², niewychodzących poza
obrys budynku, na ścianach bez okien lub
wyłącznie z oknami klatek schodowych. Łączna powierzchnia ekspozycyjna nośników nie
może przekraczać 80% powierzchni ściany, na
której są umieszczane.
Generalnie winna obowiązywać zasada, że powierzchnia elewacji budynku w obrębie parteru
przeznaczona jest wyłącznie dla identyfikacji
adresowej (nazwa ulicy, numer domu) i szyldów,
względnie logo prowadzonej w danym miejscu
działalności.
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Tak zwana reklama wielkoformatowa („reklama remontowo-budowlana”) winna funkcjonować podczas remontu, modernizacji lub
rewitalizacji budynku, wyłącznie na rusztowaniu i przez określony czas (na przykład przez
okres 6 miesięcy + dodatkowo 6 miesięcy
przy bardziej skomplikowanych przedsięwzięciach budowlanych).
Na obszarach objętych nadzorem konserwatora zabytków winna obowiązywać zasada
odwzorowania części remontowanej elewacji
(powierzchnia = odwzorowanie elewacji /na
przykład 60% powierzchni/ + powierzchnia
reklamowa /na przykład 40% powierzchni/).
Należy uwzględnić możliwość wykorzystania
ścian szczytowych (ślepych) do ręcznego malowania reklam z uwzględnieniem cech artystycznych. W wypadku malowania sponsorowanych murali artystycznych z subtelnym
zaznaczeniem sponsora (logo i/lub hasło do
20% powierzchni) ewentualna przyszła opłata reklamowa winna dotyczyć owych 20%
powierzchni przeznaczonych dla sponsora.
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Szyldy. Sprawa szyldów jest specyficzna
i związana ze specyfiką miasta. Winna być

w jak największym stopniu rozwiązana przez
samo miasto. Zwracamy uwagę, że szyldy
winny informować jedynie o działalności firmy w miejscu jej wykonywania. Ich wielkość
i liczba winny być limitowane.

niona w „uchwale krajobrazowej”. Ważne są
zwłaszcza kwestie dotyczące miejsca i okresu ekspozycji takich informacji/ogłoszeń
oraz zasad ich udostępniania w przestrzeni
publicznej.

Należy przyjąć, że dodatkowe logo firmy nie
jest szyldem i podlega opłacie (przykład: rozwiązanie obowiązujące na budynkach należących do gminy Wrocław).

/7/

Istota funkcjonowania szyldów jest związana z funkcjonowaniem w mieście Systemu
Informacji Miejskiej (w wypadku gdy miasto
taki system posiada lub planuje jego wprowadzenie). W tym zakresie niezbędne jest
wprowadzenie strefowania oraz rozwiązania
kwestii podziału takiego systemu na części:
płatną i bezpłatną. Zasady Systemu Informacji Miejskiej winny jednoznacznie wskazywać
jakie informacje mogą być bezpłatne oraz
określać limity dla takiego systemu. Dotyczy
to również ewentualnego Systemu Informacji Kierunkowej.
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Informacje czasowe/ogłoszenia czasowe.
Ekspozycja tego typu („sprzedam dom”, „kiermasz choinek” itp.) winna zostać uwzględ-

Okres dostosowania. Zapisy „uchwały krajobrazowej” winny przewidzieć tryb postępowania w stosunku do istniejących nośników informacji i reklamy (obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych), przede wszystkim wskazać
ścieżkę legalizacyjną (wzorem na przykład
Wielkiej Brytanii i Austrii). Przewidywać ponadto okres dostosowania nośników do
przyjętej koncepcji długości 60 miesięcy, co
umożliwi dokonanie zmiany i modernizacji
systemowych nośników reklamy.

Architektura jako
nośnik reklamy
W stronę dobrych rozwiązań

Wydawnictwo, które pokazuje jak zaudytować obiekty architektury
w przestrzeni miejskiej, wykorzystać tak tradycyjne jak i współczesne
nowoczesne rozwiązania. Pozycja warta zgłębienia przed koncypowaniem
uchwał krajobrazowych /lk/.
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Dobre konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami
społecznymi i zawodowymi. Należy przed
koncypowaniem konkretnych rekomendacji
do „uchwały krajobrazowej” dobrze przygotować i przeprowadzić konkretne konsultacje w formie ankiety, a jeszcze lepiej reprezentacyjnych, profesjonalnych badań.

„Nasze miasta zmieniają się na lepsze. Coraz więcej
osób domaga się jakości jeżeli chodzi o użytecz-ność, program i wygląd przestrzeni publicznych.
Debata miejska przenosi się z dyskusji o tym czego potrzebujemy, na to jak elementy te do miasta
wprowadzać.
Jako architekci od lat staramy się przewidywać
zmiany w miejskiej przestrzeni, waloryzować
elementy niedostrzegane oraz zwracać uwagę
opinii publicznej na tematy pominięte. Zbiorowa świadomość elementów z jakich składa się
miasto, ma ogromny wpływ na to, jak jest ono
rozumiane i używane, oraz w jakim kierunku podążają decyzje co do jego przekształceń.
Przez ostatnią dekadę, przez chaos reklamy nielegalnej oraz obecność reklamy wielkoformatowej często w całości zasłaniającej architekturę,
uwaga publiczna skupiona była na diagnozowaniu przyczyn bałaganu wizualnego i piętnowaniu aberracji. Nadmiar reklamowy wywołał społeczny protest przeciwko reklamie jako
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takiej oraz negację faktu, że elementy
miasta są wytworem procesów ekonomicznych, a więc także obecność przekazów marketingowych w mieście jest
oczywista. Dla nas, architektów, przekazy
marketingowe, sztuka publiczna czy infrastruktura przestrzeni wspólnych są niepodważalną składową miejskich warstw
wizualnych i przez to powinny zostać
poddane zbiorowej negocjacji, a następnie regulacjom.
Tematem reklamy interesujemy się szczególnie, gdyż to co jej dotyczy, bezpośrednio dotyka samej architektury. Przekaz marketingowy to nie tylko reklama
umieszczana na budynkach. To także
mar-keting miejsc i rozpoznawalne budynki, tworzone z założeniem, że będą
symbolami marketingowy-mi w całości.
Ikoniczna architektura manifestuje aspiracje nie tylko poszczególnych firm, ale
całych regionów, ich potrzebę bycia rozpoznawalnym w zglobalizowanej rzeczywistości.
Popieramy oddolny sprzeciw wobec natrętnej reklamie. W naszych badaniach
pomijamy jednak analizę form chaotycznych, nie szukamy przyczyn nieładu
w przestrzeni publicznej – staramy się
skupić na rozwiązaniach pozytywnych.
Uważamy że profesjonalnie zaprojektowana i zarządzana reklama jest najskuteczniejsza w walce z reklamą wynaturzoną. Reklama nie powinna ograniczać
się do przywieszonych do obiektów
nośników, powinna móc być również
wkomponowana w budynek na etapie
projektu architektonicznego. Nośniki komunikatów handlowych doceniamy jako
charakterystyczne elementy krajobrazu
miejskiego, które umiejętnie zaprojektowane współtworzą wizerunek nowoczesnej metropolii. A regulacje dotyczące
wskazań umieszczania reklam i informacji
wizualnej w Warszawie trzeba tworzyć na
tyle pojemne, by nie redukowały przyszłych, nowatorskich rozwiązań architektonicznych. W przyszłości nietypowo
rozwiązana reklama może aspirować do
miana sztuki, tak jak to miało miejsce
w przeszłości – zapisy dotyczące informacji wizualnej na budynkach powinny
umożliwiać architektoniczny eksperyment.

26 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl

Jako architekci rozumiemy, że całkowity zakaz reklamy na budynkach otwiera
pole dla zjawisk nielegalnych, tymczasowych i prowizorycznych. By ich uniknąć
staramy się stworzyć wytyczne pozwalające architekturze i reklamie na współistnienie.

Postulujemy wprowadzenie regulacji
w zakresie obiektów kultury oraz sportu
i rekreacji, tak aby umożliwić rozwiązanie niestandardowe dotyczące szyldów
i w pewnym stopniu reklam. Należy
umożliwić informacji na temat sponsorów.

Wypracowane reguły powinny być pojemne, by mogły być stosowane do
zabudowy istniejącej, jak również stanowić wytyczne dla budynków przyszłości.
Tradycyjne fasady (okładziny kamienne, mury ceglane, ściany tynkowane),
w równym stopniu co elewacje wykonane w nowych technologiach (jak „fasady medialne”, szkło drukowane, fasady
tekstylne czy inne nieznane nam jeszcze
materiały) powinny mieć możliwość stać
się nośnikami marketingowymi w strefach parteru ciągów komunikacyjnych.

Rozumiemy, że w świetle obowiązujących przepisów ustawowych nie jest
możliwe operowanie procedurami
odstępstw. Bardzo szybki postęp techniczny wskazuje, że wprowadzenie podobnie sztywnych reguł jak w przypadku przepisów dotyczących planowania
miejscowego nie jest właściwe. W związku z tym pojawia się postulat wprowadzenia zmiany legislacyjnej na poziomie
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla umożliwienia stosowania procedury odstępstwa, aby nie
negować projektów opartych na operowaniu nośnikami komunikatów czy
testowaniu nowoczesnych technologii
wizualnych.

Działalność handlowa na poziomie ulicy
to żywotna siła dla życia społecznego.
Zintegrowanie reklamy z inną informacją
wizualną, jak np. z systemem informacji
miejskiej może wpłynąć na czytelność
obu komunikatów, przy jednoczesnej
redukcji elementów. Reklama zintegrowana z innym programem miejskim
owocuje dobrze zaprojektowanym detalem urbanistycznym, czyli małą architekturą i może ją utrzymywać. Obecność
i czytelność przekazu marketingowego
jest niezbędna dla istnienia min. obiektów kultury: nośniki zapowiadające
wydarzenia ogniskują zainteresowanie
mieszkańców.
Postulujemy, by umożliwić oznakowanie w projekcie budowlanym miejsca
na informację wizualną i marketingową.
Dla budynków użyteczności publicznej
i usług powinny być tworzone zadedykowane detale na nośniki wkomponowane w architekturę.
Dla obiektów już istniejących postulujemy:
•
dla budynków wyłącznie mieszkalnych – brak nośników, jedynie na
ślepych ścianach (architektonicznie
niezagospodarowanych).
•
dla budynków usługowych i usługowo-mieszkalnych – możliwość
zawieszania nośników w strefie
parteru, ale tak by wkomponować
je w architekturę.

WSZYSTKO
O SKUTECZNEJ
REKLAMIE

Po przeanalizowaniu uznanych obiektów architektonicznych uważamy, że
brak procedury wyjątku i tym samym
zakaz wprowadzania nowych rozwiązań
miałby charakter anachroniczny. Przy
zbyt dogmatycznym podejściu fasadę
np. Muzeum Historii Żydów Polskich
w całości zadrukowaną w logo POLIN
należałoby traktować jako szyld, a fasadę medialną Stadionu Narodowego
jako ekspozycję w formie elektronicznej,
ruchomej. Wiele nowych rozpoznawalnych globalnie projektów architektonicznych opartych jest na zabawie formalnej z komunikatami, coraz częściej
wspieranej przez nowe technologie jak
siatki medialne „mediamesh”, fasady medialne LED czy projekcje na budynku. Jeżeli zostaną usunięte nośniki reklamowe
z budynków, miasto straci media reklamowe w sztuce publicznej.
Postulujemy wymóg wspierania lokalnych społeczności przez operatorów nośników systemowych: promowanie akcji
społecznych, kulturalnych i sportowych.
Od lat obserwujemy pozytywne przykłady mariażu sztuki i reklamy i obecności
kampanii społecznych na nośnikach.
Postulujemy przeznaczenie 10 % czasu
ekspozycyjnego na te cele.”

www.oohmagazine.pl

ŚWIAT REKLAMY STAJE
SIĘ CYFROWY

OOH na świecie

Definiowana potocznie jako „elektroniczna/cyfrowa reklama OOH”
(najbardziej popularne to technologie LED, LCD, OLED, techniki laserowe
itd.) podbija od kilkunastu lat cały świat. Globalni potentaci na rynku
reklamy OOH – JCDecaux oraz Clear Channel Outdoor rozwijają sieci
tych nośników w zaskakującym tempie. Przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, Australii i na Wyspach Brytyjskich. W dalszej kolejności na
Dalekim Wschodzie, w Skandynawii i w Europie Kontynentalnej. W 2005 roku
przynosiły zaledwie 3 procent przychodów. Dzisiaj już blisko 30 procent.
Nośniki posiadające „elektroniczne/cyfrowe
powierzchnie ekspozycyjne” wykorzystywane
są nie tylko w celach reklamy i promocji. Służą
także przekazywaniu ważnych informacji, komunikatów i ostrzeżeń (na przykład przed załamaniem pogody). Pozwalają w największych
miastach i aglomeracjach na pragmatyczne
wykorzystanie głównych ciągów komunikacyjnych i obszarów ścisłej zabudowy.
Nowych technologii trzeba się nauczyć. Nie
należy ich odrzucać. Nic nie tłumaczy większości polskich samorządów – przeciwników
nowoczesnych technologii. Po prostu jej nie
znają, nie rozumieją i najczęściej bazują na
przestarzałych danych. Brak wiedzy nie może
tłumaczyć hamowania postępu technologicznego. Przecież każde miasto chce być SMART.
Wytłumaczymy: Każdy ze współczesnych
ekranów diodowych posiada wielostopniowy
system regulowania jasności, w niektórych wypadkach reagujący dynamicznie. Ekrany z czujnikami jasności otoczenia są w stanie zmienić
swoją jasność w obu kierunkach, w zależności
od panujących w ich otoczeniu warunków pogodowych. Ekrany nie wyposażone w czujniki,
sterują swoją jasnością za pomocą programowych tabel jasności lub masek szarości, programowo nakładanych na wyświetlany obraz.
Obsługa jasności odbywa się w 255 krokach,
gdzie 0 oznacza całkowicie ciemny ekran,
a 255 świecący z pełną jasnością. Analizując
dostępne na rynku jasności ekranów, można
uznać, że 1 krok z 255 oznacza zmianę jasności
w przedziale 15,67 - 31,37 cd/m².

28 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl

Możliwości techniczne ekranów wyposażonych w czujniki natężenia światła zewnętrznego pozwalają na bezpieczne określanie
ich jasności. Sensory reagują z niewielkim
opóźnieniem wynoszącym około jedną sekundę. Daje to możliwość automatycznej,
szybkiej zmiany jasności ekranu, tak by nie
stawał się uciążliwy dla uczestników ruchu.
Można określić maksymalne wartości luminacji. Na przykład wykorzystać w określeniu
maksymalnej luminacji wytycznych The Institution of Lighting Professionals UK, stosowanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii dla wszystkich obiektów, które mogłyby powodować
oślepienie kierowców i obniżać komfort życia mieszkańców.
Można zatem przyjąć, że maksymalna luminacja powierzchni informacji wizualnej
umieszczonej na reklamie emitującej światło:
• w terenie zabudowy w granicach obszaru
zabudowanego, o którym mowa w art. 2 pkt
15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,
z póżn. zm, wynosi, w ciągu:
a) dnia
- 7 000 cd/m² dla reklam wyposażonych
w automatyczny system regulacji jasności
- 5 000 cd/m² dla reklam niewyposażonych
w automatyczny system regulacji jasności
b) nocy – 600 cd/m²

• w terenie zabudowy poza granicami
obszaru zabudowanego, o którym mowa
w punkcie wyżej oraz poza terenem zabudowy, wynosi, w ciągu:
a) dnia:
- 7 000 cd/m² dla reklam wyposażonych
w automatyczny system regulacji jasności
- 5 000 cd/m² dla reklam niewyposażonych
w automatyczny system regulacji jasności
b) nocy – 400 cd/m²
Takie rozwiązania proponowane były zresztą
ministerstwu odpowiedzialnemu za przygotowanie stosownego rozporządzenia do
ustawy krajobrazowej. Rozporządzenia do
dzisiaj brak.
Nowoczesne, zgodne z najnowszymi technologiami „elektroniczne/cyfrowe nośniki
reklamy” nie są uciążliwe dla otoczenia, nie
są uciążliwe dla ludzi. Zazwyczaj nie funkcjonują w nocy (między godzinami 0.00 i 5.00),
gdyż są po prostu wyłączane.
Trudno sobie wyobrazić postęp bez stosowania w naszym otoczeniu nowych rozwiązań
i nowych technologii. Historia udowadnia, że
czasami trudno się pogodzić ze zmianami,
z nowymi możliwościami. Ale ostatecznie
to one są górą. Rozwoju cywilizacyjnego nie
można powstrzymać. Dlatego „elektroniczne/cyfrowe nośniki reklamy” należy i trzeba
zaakceptować.
/Tekst: mlk/

Kolonia

Zmanipulowane
Sao Paulo

Często na konferencjach i w oficjalnych stanowiskach podaje się nieprawdziwe informacje dotyczące funkcjonowania reklamy
i nośników reklamy na świecie. Najlepszym
przykładem jest brazylijskie Sao Paulo, w którym pod koniec 2006 roku „wydano całkowity zakaz umieszczania reklam w przestrzeni
publicznej, a następnie usunięto ponad pół
miliona szyldów i billboardów”.
Tymczasem zgodnie z wizją ówczesnego, nowego burmistrza Sao Paulo Gilberto Kassaba,
zlikwidowano 15 tysięcy tablic plakatowych
różnego formatu, ponad 1600 szyldów i bli-

sko 1300 wielkich powierzchni ekspozycyjnych. Łącznie około 18 tysięcy powierzchni
reklamowych. Jednocześnie dopuszczono
reklamę wielkości 1,5 metra kwadratowego na fasadach budynków o wysokości 10
metrów oraz 4 metrów kwadratowych na
ścianach o powierzchni stu metrów kwadratowych. Ponadto opracowano koncepcję nowoczesnych mebli miejskich, między innymi
witryn typu city light poster z elektronicznym
panelem informacyjnym. Miasta nie pozbawiono reklamy, ale ją uporządkowano.
Na początku 2013 roku Sao Paulo podpisało
25-letni kontrakt na prowadzenie działalności reklamowej w mieście – na dwa tysiące

miejsc reklamowych, z których połowa zostanie wyposażona w instalację elektroniczną pokazującą godzinę, temperaturę powietrza itd. Kontrakt wygrała firma Publicrono,
której głównym udziałowcem jest światowy
potentat JCDecaux. Miasto potrzebuje reklamy, skonstatował nowy burmistrz tego
miasta Fernando Haddad. Zwłaszcza, gdy
współorganizuje się i gości imprezy światowej rangi (od wyborów Miss Universum,
przez Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, po
Igrzyska Olimpijskie – w Sao Paulo odbyło
się kilkanaście zawodów). Na początku 2014
roku uzgodniono rozszerzenie liczby nośników reklamy do kilkunastu tysięcy. Takie są
bowiem potrzeby miasta i biznesu.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
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Liczby nośników reklamy w Europie

Paryż

Grenoble nie usuwa
reklam

Jeżeli mam terminowy kontrakt do końca roku i mój szef informuje mnie, że nie
będzie on przedłużony, to wychodzę na
ulicę i krzyczę, że wyrzucono mnie z pracy? Mogę i będzie to manipulacja. Tak też
zmanipulowana jest informacja o "usuwaniu z ulic wszystkich reklam zewnętrznych" we francuskim Grenoble.
Wybrany w kwietniu tego 2014 roku nowy
mer miasta Grenoble Eric Piolle, członek
Partii Zielonych, zapowiadał w swojej
kampanii, że nie będzie kontynuować
miejskich kontraktów na wykorzystanie
gruntów miejskich dla reklamy. W żadnym momencie nie mówił o "likwidacji
wszystkich reklam". Jeden z kontraktów

Kraków

kończy się 31 grudnia 2014 roku. Chodzi
o umowę z firmą JCDecaux na prowadzenie działalności na części z 326 słupów reklamowych i nośników typu scroll (nośniki
reklamy z dwoma lub trzema powierzchniami ekspozycyjnymi). Na części, ponieważ korzysta z nich także miasto Grenoble
dla umieszczania własnych informacji.
Dyrektor marketingu firmy JCDecaux Albert Asseras powiedział, że jest to "decyzja
godna pożałowania", ponieważ wcześniej
miasto Grenoble samo zabiegało o wdrożenie takiego właśnie systemu. Warto dodać, że do końca 2019 roku obowiązywać
będzie inny miejski kontrakt, na mocy
którego firma JCDecaux postawiła i eksploatuje wiaty przystankowe (posiadają
jedną dwustronną witrynę reklamową).

Dzięki wpływom ze sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych wiaty utrzymywane są
w należytym porządku i służą mieszkańcom. Do tego kontraktu mer Grenoble
już nic nie ma. Podobnie, jak do innych
powierzchni reklamowych wystawianych
przez prywatnych przedsiębiorców.
Byliśmy i jesteśmy jako branża OOH
zwolennikami wdrażania w przestrzeni
miejskiej spójnych, rozsądnych i akceptowalnych koncepcji dotyczących reklamy
i nośników reklamy. Takie koncepcje mogą
się naturalnie zmieniać. Przykładem tego
miasto Grenoble. Nie oznaczają jednak
całkowitego pozbawienia przedsiębiorców i mieszkańców reklamy. Takiego rozwiązania jak świat duży i szeroki nie ma.
/tekst: lk/

W miejskim krajobrazie nośniki reklamy były
od dawna i są czymś naturalnym. Są niezbędnym składnikiem dla przekazu informacji,
promocji i reklamy właśnie. Uporządkowane,
usystematyzowane i nowoczesne sieci systemowych i profesjonalnych nośników świadczą o charakterze miasta i roli biznesu w jego
rozwoju. Problemem polskich miast nie są nośniki
systemowe, profesjonalne, które stanowią niewielki procent wszystkich „przekazów reklamowych”.
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Problemem są nieprofesjonalne, bylejakie i bardzo
często „dzikie reklamy”. Te właśnie winny być znacząco „ilościowo ograniczone” lub zlikwidowane.
Profesjonalne, systemowe nośniki reklamy
komponują się dobrze w miejski krajobraz.
Niezależnie od ich ilości. Liczy się ich jakość. Poniżej
wybrane europejskie miasta wraz z liczbą nośników
reklamy, które zostały usytuowane i funkcjonują na
ich terenie (według raportów WARC i IGRZ).
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■ powierzchnia miasta ■ liczba mieszkańców ■ ilość systemowych nośników reklamy
Wiedeń
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Jak niektóre
doświadczenia
europejskie mogą
pomóc w rozwiązaniu
problemu szyldów
w naszych miastach?

Różnorodność form szyldów jest zarówno ich
atutem jak i wadą, gdy próbuje się usystematyzować temat.
Formy – pełne, z samych liter, podświetlane
lub nie, równoległe do lica ściany, prostopadłe, umieszczone na różnych kondygnacjach

budynków lub poza nimi, stylizowane lub nowoczesne w formie. Trudno wymienić wszystkie, z którymi zetknęliśmy się i te, których
formy i technologii wykonania nie jesteśmy
w stanie przewidzieć. Konieczne w „uchwale
reklamowej” parametry szyldów, choć mogą
być różne dla różnych obszarów gminy, dzielą szyldy na zwolnione z opłaty i takie, które
będą reklamami.
W krajach, które zarządzają reklamą i planują przychody, niewielką opłatę wnosi się za
każdy szyld (dla nieoświetlonych, zwykle
do 12 m² - kilkanaście euro rocznie od 1 m²

powierzchni szyldu), chociaż w niektórych
miastach zwolnione są te o powierzchni do
0,5 m² (Tuluza, FRANCJA).
Przyjęcie w uchwale reklamowej parametrów
szyldów wyznacza granicę między szyldem
a reklamą. Jest to granica umowna i w każdym
mieście czy gminie może być inna. No cóż –
jedni będą mieli więcej szczęścia, inni mniej.
Jeszcze mniej szczęścia będą mieli Ci, którzy
zdecydują się na szyldy semaforowe o parametrach zgodnych z uchwałą reklamową.
Mimo zwolnienia z opłaty reklamowej, w wielu wypadach, będą musieli zapłacić za zajęcie
pasa drogowego, a w zasadzie słupa powietrza nad nim. Są wprawdzie jeszcze samorządy, które nie egzekwują tych zobowiązań, ale
w niedalekiej przyszłości może to się zmienić.
Oprócz szyldów o określonych parametrach,
na elewacji mogą być również szyldy, które
mimo zakwalifikowania przez uchwałę reklamową do grupy tablic i urządzeń reklamowych, za opłatą, będą nadal pełniły rolę
szyldów, zgodnie z opisaną definicją szyldu.
Usytuowanie szyldów, szeroko rozumianej
grupy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w rozwiązaniach europejskich jest
zwykle odniesione do parametrów budynku
i szerokości ulicy.

Akwizgran
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Inne zasady dotyczą szyldów umieszczonych
na pierwszej kondygnacji, zwykle zlokalizowanych wyłącznie w opasce nadokiennej,
o wysokości liter w pewnej proporcji do szerokości opaski

•

w wypadku prostopadłego umieszczenia szyldu o podanej minimalnej
wysokości dolnej krawędzi (często 2,5 m
- Santander, HISZPANIA) i maksymalnej
długości szyldu „semafora” (na przykład
0,8 m -Madryt, HISZPANIA; 0,6 m - Santander, HISZPANIA),
określonej luminancji (na przykład do
150 cd/m2 - Mesyna, WŁOCHY);
maksymalnych wymiarach (na przykład
aż 10m² gdy umieszczone są równolegle i 1 m², gdy umieszczone są
prostopadle do osi budynku - Modena,
WŁOCHY),
a inne liter logo umieszczonych na
dachu budynku:
pojedyncze litery, o określonej maksymalnej wysokości (na przykład 10%
wysokości budynku, nie więcej niż
5,5 m - Madryt, HISZPANIA),
określonej maksymalnej powierzchni
opisanego na literach prostokąta (na
przykład 70 m² - Madryt, HISZPANIA);
warunkach oświetlenia, nie naruszających komfortu życia sąsiadów.

Osobną grupą szyldów, które z racji prowadzonej przez lokalnych przedsiębiorców działalności gospodarczej, powinny znaleźć swoje miejsce w przestrzeni publicznej, są szyldy
kierunkowe. Znane z istniejących w wielu
polskich miastach Systemów Informacji Miejskiej tabliczki wskazujące drogę do Ratusza,
Muzeum itp., mogą, podobnie jak w innych
państwach, być podstawą do wyznaczenia
standardów szyldów kierunkowych – reklam.
/tekst: tw/

JCDecaux i Transport
for London świętują
instalację 500 ekranu
elektronicznego
w Londynie

Umowa między JCDecaux a Transport for
London na sieć elektronicznych ekranów
reklamowych w wiatach przystankowych
jest największą tego typu umową na świecie. Świętując półmetek wdrożenia projektu
w życie, Graeme Craig, Dyrektor ds. Reklamy
w Transport for London powiedział, że jest
niezwykle dumny i bardzo zadowolony, że
przy 500 ekranach cyfrowych londyńska sieć
jest już największą tego typu na świecie. „Pracując razem z JCDecaux i zmieniając oblicze
Londynu oraz branży, udaje nam się wygenerować istotny przychód, który możemy reinwestować w dalszy rozwój transportu”, dodał.

Logo na
fasadzie galerii
w Olsztynie

Sieć reklamowa w wiatach przystankowych
działa na korzyść zarówno reklamodawców,
jak i konsumentów, gdyż umożliwia tworzenie
kontekstowych, tematycznych i ważnych społecznie reklam na obszarze całego Londynu.
Cyfrowa przemiana wiat przystankowych
w Londynie to kluczowy element planu
JCDecaux, który chce uczynić z angielskiej
stolicy wizytówkę dla cyfrowej reklamy zewnętrznej. Kluczowym elementem tego
planu była pełna cyfryzacja reklam na Oxford
Street, która zwiększyła postrzeganie oraz
siłę oddziaływania reklamy OOH w tej części
miasta. Drugim ważnym centrum zmian jest
tzw. Luxury Network, która ciągnie się wzdłuż
Royal Borough of Kensington i Chelsea, Kings
Road, Knightsbridge, Hyde Park Corner, High
Street Kensington oraz Park Lane.
Jean-François Decaux, jeden z Dyrektorów Generalnych firmy, tak skwitował najnowszy sukces: „Dzięki współpracy z Transport of London
jesteśmy obecnie pionierami cyfrowej reklamy zewnętrznej w jednym z najważniejszych
i najbardziej wpływowych miast na świecie.
Londyn jest przecież globalnym centrum”.
/tekst: fepe/

Samsung i APG|SGA
testują ponad
dwumetrowe cyfrowe
nośniki reklamowe
w Zurychu

Od lutego 2017 roku w centrum Zurychu,
między dwoma popularnymi centrami
handlowymi, na stacji kolejowej Sihltal-Zurich-Uetliberg umieszczono pierwszy
ponad dwumetrowy nośnik cyfrowy najnowszej generacji. Testy nowego sprzętu
potrwają kilkanaście tygodni i pomogą
w ocenie użyteczności nowego formatu,
największego w całej cyfrowej ofercie Samsunga.
Ekran jest specjalnie zbrojony. Wzmocnione szkło ma przeciwdziałać ewentualnym
aktom wandalizmu, a specjalna powłoka
zapewnia, że ekran jest też odporny na
graffitti. Ponadto ekran wytrzymuje temperatury od minus 30 do plus 50 stopni, a jego
dawka „dziennych” lumenów sprawia, że reklamy widoczne są nawet w bezpośrednim
świetle słonecznym. Testy potrwają trzy
miesiące.
/tekst: fepe/
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Ustawa – czy na pewno
krajobrazowa?
Półtora roku po wejściu w życie tak zwanej ustawy krajobrazowej i kilka dni
po głosowaniu nad uchwałą w Łodzi, trzy firmy branży reklamy zewnętrznej
(reklamy OOH) odnoszą się do jakości dotychczas stanowionego prawa.

Łódź jest pierwszym z dużych miast, które
przyjęło uchwałę krajobrazową. Została przegłosowana 16 listopada 2016 r. To co zasługuje na podkreślenie, to długi okres dostosowawczy dla tablic i urządzeń reklamowych,
który daje wystarczający czas na przystosowanie się do zmian. Jednocześnie wprowadzono jednoroczny okres dostosowawczy
dla banerów reklamowych. Uchwała wprowadza również czytelny podział miasta na
strefy reklamowe.
Niemniej, warto zwrócić uwagę na nadmierną regulację szczegółów, która w praktyce
może czynić uchwałę niemożliwą do egzekwowania. Chociaż mówi się o regulacji
i porządkowaniu, można wyraźnie wyczuć
intencję likwidacji reklam w całości. Na
przykład, restrykcyjne odległości sytuowania nośników reklamowych od skrzyżowań
i urządzeń powodują, że miejsca na reklamę
realnie może nie być w ogóle. Wiadomo
z doświadczeń innych miast, że likwidacja
nośników systemowych może spowodować niekontrolowany wysyp innych form
reklamy, np. lawet lub przyczepek. Nie o to
przecież chodziło.
Wyniki ankiety, którą przeprowadzono
w ramach konsultacji społecznych poprzedzających proces uchwałodawczy w Łodzi
pokazują jednoznacznie, że reklama jest
przedsiębiorcom i mieszkańcom potrzebna.
Nie w tym więc rzecz, żeby ją całkowicie usunąć, ale żeby ją uporządkować i uregulować.

Branża jest za regulacją

Tak zwana ustawa krajobrazowa odnosi się
do obiektów małej architektury, tablic re-
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klamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń. Wymusza na gminach refleksję
i planowanie, jak całościowo ma wyglądać
komunikacja i przestrzeń w miastach oraz
poza nimi. Reklama OOH stanowi tylko jedną
z jej części.
Branża reklamy zewnętrznej z zainteresowaniem i optymizmem przyglądała się inicjatywie prezydenckiej. Projekt był wprawdzie
niedoskonały, ale pomysły w nim zawarte
kierunkowo słuszne – uporządkowanie sfery definicyjnej czy pozostawienie sprawy
reklam samorządom. W czasie prac legislacyjnych z ustawy zniknęło jednak wiele słusznych rozwiązań, a pojawiły się inne, wprowadzające zamęt interpretacyjny.
Wagi i potrzeby całościowego planowania
miasta nikt nie kwestionuje. Uporządkowanie przepisów jest w interesie wszystkich,
którzy funkcjonują w przestrzeni publicznej.
Przedsiębiorcy postulują, aby porządkowanie krajobrazu odbywało się na zasadzie dostosowania, nie likwidacji reklamy an block.
Komunikacja w przestrzeni jest bowiem niezbędna. Jednocześnie potrzebna jest przewidywalność, o którą firmy opierają prowadzenie biznesu.
Poważne zastrzeżenia przedsiębiorców
wobec nowego prawa wynikają z tego, że
z ustawy, która miała być krajobrazową, powstała ustawa antyreklamowa. Problemy krajobrazu zostały sprowadzone w niej głównie
do kwestii reklam.
„To wszystko, co wiąże się z rzeczywistą
ochroną krajobrazu, a było w pierwotnym
projekcie, np. pojęcie dominanty krajobrazo-

wej, jak kominy, wieże, słupy, farmy wiatrowe,
maszty telefonii, to wszystko zniknęło. Zostały
tylko reklamy, ogrodzenia i obiekty małej architektury. Uchwalono złą ustawę i w takim
pośpiechu, że nawet zapomniano ustalić,
kto ma pobierać opłatę reklamową. Dopiero
w nowelizacji wniesiono odpowiedni zapis”
– komentuje Wojciech Zdanowicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Strategicznych
firmy AMS.

Reklamy są potrzebne

„Na terenach miejskich są ciągi komunikacyjne, które pełnią różne role – mieszkaniowe,
handlowe, usługowe, biurowe i reklamowe.
Tymczasem jedną z tych funkcji nagle chce
się wyrwać. Jedną z potrzebnych funkcji. Bo
reklamy pełnią funkcje komunikacyjne, korzystają z nich wszyscy” – tłumaczy Wojciech
Zdanowicz.
„Nie bez powodu mówi się, że reklama jest
dźwignią handlu” – dodaje Marcin Maszewski,
Członek Zarządu Jet Line – „co brzmi ironicznie wobec projektów usunięcia reklam z centrów handlowych, ograniczenia możliwości
identyfikacji wizualnej miejsc, w których jest
prowadzona działalność gospodarcza”.
Tamara Widerak, Dyrektor ds. Kontaktów
z Administracją Samorządową w Ströer Polska zaznacza, że również urzędy, instytucje
państwowe i samorządy wykorzystują reklamę zewnętrzną komunikując się z mieszkańcami, promując wydarzenia kulturalne
czy sportowe, walory turystyczne miasta
czy regionu. Dla siebie w projektach uchwał
przewidują specjalne warunki. Ustawa na
to nie pozwala. Dopuszcza różnicowanie

warunków w różnych obszarach, ale nie dla
różnych podmiotów.
„Miasta widzą potrzebę komunikacji, ale
nie potrafią przygotować takich warunków
uchwały, żeby tę komunikację sobie zapewnić” – komentuje Tamara Widerak. „Żadne też
nie zauważyło, że uchwała potrzebuje rozporządzenia wprowadzającego zasady wykonania, które dopiero razem z uchwałą tworzą
całość, nad którą powinni pochylić się radni”.
W powstałych już uchwałach i projektach
dominuje zakaz reklam cyfrowych. Jak tłumaczą przedstawiciele branży reklamowej, są to
nośniki nowoczesne, bezpieczne, z inteligentnymi matrycami dostosowującymi się intensywnością świecenia do pory dnia i nocy. Są
obecne w krajach zachodnich m.in. dlatego,
że można je zintegrować z systemami informacji miejskiej i ostrzegania. Jak dodaje Wojciech Zdanowicz, reklama się opłaca. „Gdyby
tak nie było, nikt nie wydawałby pieniędzy,
prywatnych, firmowych, samorządowych.
Każdy samorząd organizuje kampanie informacyjne, prowadzi marketing miejsc na nośnikach reklamowych. Przygotowanie uchwał
nie może być byle jakie i oderwane od rzeczywistości. Czytamy projekty uchwał i widzimy
ich wady”. Nie jesteśmy w obozie wrogów,
chcemy pomóc – deklarują przedstawiciele
branży.

Wylanie dziecka z kąpielą

Zdaniem przedstawicieli środowiska reklamowego, ustawodawca tworząc prawo nie zdefiniował problemu, nie określił co psuje krajobraz. Dlatego cały dokument sprowadzono
do reklam. „W czasie gdy projekt ustawy wpłynął do Sejmu, TNS Polska przeprowadził badanie, pytając ludzi, co im najbardziej przeszkadza w przestrzeni publicznej. Najwyższą
pozycję jako najgorsze dla respondentów zajęły brud i śmieci, reklama jest w tym badaniu
na dziesiątym miejscu” – opowiada Wojciech
Zdanowicz. „Nikt nie wyciągnął wniosków
z tego badania, nikogo nie interesowało, co
rzeczywiście szkodzi krajobrazowi, co najbardziej denerwuje obywateli”.

Ale jest jeszcze jeden
aspekt sprawy

„Osoby, które tworzyły ustawę, nie zdały sobie
do końca sprawy z tego, czym jest przestrzeń

publiczna” – podkreśla Marcin Maszewski.
„A to nie jest coś, co jest zarządzane przez
władzę na zasadzie mandatu lub namaszczenia, przestrzeń publiczna jest dla wszystkich.
W przestrzeni publicznej jest miejsce dla
mieszkańców, przedsiębiorców, urzędów,
organizacji społecznych i pozarządowych,
wszelkiego rodzaju grup interesu i społecznych. Wszyscy jesteśmy gospodarzami przestrzeni publicznej i jej użytkownikami. Jest
między innymi miejsce dla przedsiębiorców
takich jak my, czyli dla reklamy. Miejsce specyficzne, bo jesteśmy tym elementem, który
służy komunikacji między poszczególnymi
grupami interesariuszy przestrzeni publicznej. Pośrednikiem. Więc gdyby ustawodawca
tak podszedł do pojęcia przestrzeni publicznej, jako przestrzeni wszystkich obywateli
i instytucji – to myślę, że nie byłoby problemu ustawy krajobrazowej”.
Inny problem to zdefiniowanie, czym jest tak
naprawdę reklama w przestrzeni publicznej.
„Reprezentujemy reklamę systemową” – wyjaśnia dalej Marcin Maszewski. „Czyli tę reklamę, która jest uporządkowana, która służy
komunikacji. Gdy wyjdziemy na zewnątrz
zobaczymy trzy grupy: reklamę systemową,
którą reprezentujemy, druga grupa to szyldy
i identyfikacja wizualna miejsc prowadzenia
działalności gospodarczej, a trzecia, największa, to wszystko inne, co można nazwać
śmietnikiem – nieestetycznie zawieszone
banery, ogłoszenia na słupach, kupię i sprzedam, pożyczki i lombardy. Reklam systemowych jest około 10-20 procent i one właśnie
dają gminom pieniądze” – porządkuje Marcin Maszewski. „Dlatego jako przedsiębiorcy
oczekujemy tego, żeby prawo było stałe
i konsekwentne, bo nie da się prowadzić
działalności gospodarczej, kiedy prawo nie
jest stabilne. Bardzo zaniepokoiła mnie wypowiedź jednego z radnych w Łodzi, który przed głosowaniem stwierdził, że jeżeli
uchwała okaże się zła - to ją zmienimy. To
brzmi nieodpowiedzialnie”.
„W interesie samorządów powinno być
stworzenie dla mieszkańców i przedsiębiorców dobrych i stabilnych warunków życia,
pracy i rozwoju” – dorzuca Tamara Widerak.
„Dlatego niepokoi nas, jako przedsiębiorców,
jakość stanowionego prawa miejscowego.
Przygotowanie uchwał na podstawie ustawy
krajobrazowej jest bardzo trudne. Ustawa,
dając gminom różne narzędzia, nie pozwala

im stworzyć w prosty sposób skutecznego
prawa miejscowego. Miasta muszą opracować zapisy swoich uchwał szczegółowo
i jednoznacznie, bo rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody może uchylić zbyt ogólne
zapisy lub całą uchwałę” – tłumaczy Tamara
Widerak. Wskazuje też drugą stronę medalu.
„Naruszenie zasad lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zagrożone
jest wysoką karą. Od decyzji karnych będą
składane odwołania. Paradoksalnie, zły odcień koloru (projekt uchwały łódzkiej przewidywał jednakowy, wybrany odcień koloru
szarego dla wszystkich konstrukcji reklamowych), może być teoretycznie również powodem nałożenia kary. Miasta muszą więc
tak szczegółowo przygotować zapisy, aby
uniknąć przegrywania spraw i ewentualnych
odszkodowań. Jednocześnie szczegółowe
i jednoznaczne określenie usytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
na terenie całego miasta jest bardzo trudne
i pracochłonne. Do sprawdzania zgodności
z uchwałą narzuconych warunków dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
w tym szyldów, potrzeba przygotowanych
urzędników, którzy przy kontroli będą przestrzegli wszelkich procedur postępowania
administracyjnego, sztabu ludzi prowadzących te postępowania oraz pilnujących
terminów określonych w KPA i oczywiście
odpowiedniego budżetu” – wyjaśnia Tamara
Widerak.

Co z prawem nabytym

Do najbardziej istotnych wad ustawy należy
nieposzanowanie praw nabytych. Przepisy
ustawy obejmują nie tylko reklamy instalowane po wejściu uchwały gminy w życie,
ale również już istniejące na danym terenie.
To znaczy, że nawet jeśli reklamę zamontowano zgodnie z obowiązującym wcześniej
prawem i uzyskano wymagane zgody, to po
wejściu w życie uchwały reklamowej trzeba
ją będzie usunąć lub dostosować w ustalonym w uchwale terminie, nie krótszym niż 12
miesięcy. Część przygotowywanych uchwał
proponuje jednak rozsądnie dłuższe terminy
(na przykład w Łodzi jest to 5 lat), pozwalające również urzędom przygotować się do
tego zadania. Wśród samorządów, które
podjęły się prac nad uchwałami, tym miastem, w którym uszanowano prawa nabyte,
jest Szczecin.
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Własność pod warunkiem

Zgodnie z Ustawą krajobrazową gmina może
zakazać umieszczania reklam na całym swoim terenie, w tym na gruntach i nieruchomościach będących własnością prywatną.
„Uniemożliwia to prywatnym właścicielom
posesji lub budynków decydowanie o przeznaczeniu własnego mienia, czyli ogranicza
ich konstytucyjne prawo dysponowania własnością. Gmina może np. zakazać przedsiębiorcy umieszczenia na elewacji reklamy jego
własnej firmy, nawet jeśli nieruchomość należy do niego, a wcześniej uzyskał prawomocna
zgodę administracyjną na umieszczenie takiej
reklamy” – komentuje Marcin Maszewski.
Pod pozorem dania gminom samodzielności
decydowania, ustawodawca zrzucił na nie
również cały wysiłek porządkowania trudnej
dziedziny, nie dając podstawowych ogólnych
założeń dla wszystkich i części fakultatywnej.
Może zrodzić kwaśny owoc w postaci różnego poziomu restrykcyjności przepisów na sąsiadujących obszarach, co spowoduje, że granice gmin będzie wyznaczać różne nasycenie
wielkimi formatami reklam lub jakimś innym
konkretnym rozwiązaniem.
„Może się też okazać, że gminy biedniejsze
przyjmą bardziej liberalną postawę wobec reklam z uwagi na możliwe dochody wynikające z opłaty reklamowej, co będzie skutkowało
przesuwaniem reklam na ich teren z innych
obszarów objętych zakazami” – zastanawia się
Wojciech Zdanowicz. „Ustawa krajobrazowa
pozwala radom na wprowadzenie różnych
regulacji dla różnych obszarów gminy (z czego korzystają np. tworząc strefy chronione),
i być może okaże się, że przedsiębiorca, właściciel budynku, nie będzie miał prawa do reklamowania własnej firmy, ponieważ znajduje
się ona w określonym obszarze gminy”.

Opłaty i kary

Art. 17a. stanowi, że rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
Opłata składa się z części stałej i zmiennej,
stawka części stałej opłaty reklamowej nie
może przekroczyć 2,50 zł dziennie, stawka
części zmiennej nie może przekroczyć 0,20 zł
dziennie od 1 metr kwadratowy powierzchni
tablicy reklamowej lub urządzenia reklamo-
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wego służącego ekspozycji reklamy. Ale ponieważ uchwały nie są obowiązkiem gmin,
a tylko ich prawem, opłaty mogą być ustalone tylko na tym terenie, gdzie obowiązuje
uchwała. Opłaty reklamowej nie pobiera się
od szyldów i tzw. tablic pamiątkowych.
„Gminy dostały oręż, którym mogą egzekwować uchwalone prawo miejscowe, w postaci
dotkliwych kar finansowych. To skuteczne
narzędzie. Okazuje się jednak, że w wypadku
dwóch tablic: jednej ze zgodą budowlaną,
a drugiej bez takiej zgody, o nałożeniu kary
może decydować cytowany już kolor konstrukcji. To wprawdzie absurdalny warunek,
ale obrazuje jakie są skutki zapisów i ustawy
(nieposzanowanie prawa) i uchwały (nierealne warunki)” – informuje Tamara Widerak.
„Jest to swoista legalizacja działań niezgodnych z prawem. Takie absurdy wprowadza ta
ustawa” – dodaje Marcin Maszewski.
„Nie rozmawiamy o reklamie, która stoi na
dziko, chaotycznie, często zapomniana
i w złym stanie technicznym, tylko o reklamie
systemowej, która nie spełnia jakiegoś warunku” – zauważa Wojciech Zdanowicz.
Jeśli wysokość opłaty reklamowej została ustalona, to z niej wylicza się karę – iloczyn pola
powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia służącego ekspozycji reklamy (w metrach
kwadratowych) oraz 40-krotności uchwalonej
stawki części zmiennej opłaty reklamowej,
powiększonej o 40-krotność uchwalonej
stawki części stałej tej opłaty za każdy dzień
niezgodności formy reklamowej. Jak wynika
z fragmentu o urządzeniu reklamowym, kary
można nałożyć również na puste nośniki.

Skutki wejścia ustawy

Samorządy nie chcą się uczyć, poznać dobrych i sprawdzonych rozwiązań z innych
krajów, które te regulacje mają już za sobą
i doprowadziły je do pomyślnego końca.
Wcześniej również posłowie nie byli ciekawi
przykładów rozwiązań z innych krajów. Przepisy nie są przemyślane, panuje w nich chaos
pojęciowy, niezgodność definicyjna z innymi
przepisami.
„Przedstawialiśmy dokumenty i opracowania
sprawdzone w krajach Europy. Nikogo to nie
interesowało. Szkoda, bo uchwały dotyczyć
będą w równym stopniu reklam lokalnych

przedsiębiorców różnych branż, jak i reklamy
systemowej” – komentuje Tamara Widerak.
„Samorządy traktują nas jak lobbystów, nie
chcą z nami podjąć dialogu, wykorzystać
naszej wiedzy i doświadczenia” - zauważa.
Wspiera ją Wojciech Zdanowicz. „To jest podstawowy zarzut całej naszej branży, że z wiedzy zgromadzonej w ramach Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej nikt nie chciał
skorzystać tworząc ustawę, która dotyczy
również naszej branży”.
Wojciech Zdanowicz przywołał dobry przykład sprzed uchwalenia ustawy, dotyczący
wiat przystankowych w Warszawie, które postawiła jego firma. Te elementy małej architektury miejskiej są jednocześnie i nośnikami
reklam, i pełnią funkcje użytkowe. Ładne,
lekkie i funkcjonalne. Podnoszą jakość otoczenia. Do tego dają czas na zwrot inwestycji
i ewentualny zysk. Tak to powinno działać.
W każdym mieście jest miejsce na różne formaty i rodzaje nośników. Najważniejsze jest
ich właściwe wkomponowanie w przestrzeń.

śla Tamara Widerak i zwraca uwagę, że często
natłok reklam w jednym miejscu jest spowodowany właśnie brakiem planu i chaosem
decyzyjnym. „W każdym dużym mieście jest
kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców, każdy
ma prawo poinformować o swojej działalności i produkcie. Uchwała musi pogodzić różne
interesy” – tłumaczy Tamara Widerak.
Tymczasem ustawa, zamiast porządkować
wprowadza represyjne zapisy, zdaniem
firm reklamowych zupełnie niepotrzebnie

- wysokie kary, przepis o podżeganiu i pomocnictwie (Art. 63b. par.2 i 3 stanowi, że
podżeganie i pomocnictwo są karalne. Grozi
przepadkiem przedmiotów służących lub
przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy).
„Możemy sobie wyobrazić sytuację, że właściciel podnośnika, który dostanie zlecenie
na umieszczenie reklamy, może się obawiać,
że przyjedzie policja i mu ten podnośnik zabierze, bo okaże się, że jego zleceniodawca
nie działał legalnie” – komentuje Wojciech

Zdanowicz. „To absurdalne. Natomiast brakuje zapisów, które by się przydały, np. pojęcie mebli miejskich, które w Polsce nie
jest dobrze znane. Tym bardziej, że popularność tych rozwiązań rośnie i będą coraz
powszechniejsze w przestrzeni publicznej.
Zamiast więc patrzeć w przyszłość i antycypować tendencje, ustawodawca skupia się
na represjonowaniu i karaniu”.
Tekst jest częścią artykułu, który został opublikowany w „Pulsie Biznesu”.

Ponad 20 lat temu firma reklamy zewnętrznej Outdoor Promocja
Plakatu zrealizowała we współpracy z konserwatorem zabytków
Wrocławia jeden z pierwszych murali "artystyczno-reklamowych".
Były to inne czasy, inne techniki, inne podejście do reklamy w przestrzeni
miejskiej. Dzięki tej inicjatywie odnowiona została ściana boczna
budynku przy jednej z najważniejszych wówczas arterii śródmiejskich
Wrocławia. Mural nawiązywał do historii tego miejsca. Został
sfinansowany dzięki ekspozycji reklamy na tablicach reklamowych.

„Szkoda, że dopiero skutki pierwszych
uchwał wywołają refleksję samorządów” –
mówi Tamara Widerak.
We wrześniu 2016 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stworzył raport,
w którym opisał możliwe skutki finansowe
wejścia w życie Ustawy krajobrazowej. Oszacowano, że pracę może stracić około 10 tys.
osób. Czynsze za dzierżawione przez firmy
OOH grunty wynoszą rocznie 270 mln zł.
Wzrosną opłaty za remonty w spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych, które teraz
dorabiają sobie do budżetów siatkami na
elewacji, szczególnie w czasie remontów.
„Moje oburzenie powodują zapisy w uchwałach, pozwalające na niczym nie skrępowaną reklamę podczas wyborów” – stwierdza
Marcin Maszewski. „Okazuje się, że mamy
inne prawo dla radnych, posłów, senatorów,
a inne dla przedsiębiorców”.

Dostosowanie,
nie likwidacja

„Jesteśmy za tym, żeby tereny objęte ochroną
konserwatorską, cenne urbanistycznie, zielone były obszarami chronionymi. Miastom
potrzebne jest uporządkowanie. Powinny też
wiedzieć, co chcą uporządkować” – podkrewww.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
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Uchwały reklamowe
– jakich błędów unikać?
Pierwsze gminy w Polsce zdecydowały się już uchwalić uchwały reklamowe.
Ich opracowywanie to niełatwe zadanie. W toku stanowienia uchwał
reklamowych, samorządy muszą się mierzyć m.in. z lakonicznymi przepisami
proceduralnymi. Ponadto, przed samorządami postawiona została trudna
sztuka należytego wyważenia w uchwale reklamowej takich wartości jak
ochrona krajobrazu, prawo własności, czy ochrona praw nabytych.

Pierwsze gminy w Polsce zdecydowały się już uchwalić uchwały reklamowe.
Ich opracowywanie to niełatwe zadanie.
W toku stanowienia uchwał reklamowych,
samorządy muszą się mierzyć m.in. z lakonicznymi przepisami proceduralnymi.
Ponadto, przed samorządami postawiona
została trudna sztuka należytego wyważenia w uchwale reklamowej takich wartości
jak ochrona krajobrazu, prawo własności,
czy ochrona praw nabytych.
Uchwała reklamowa jest aktem prawa
miejscowego, którego podstawa prawna
zawiera się w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) [dalej
także: „upzp”]. Zgodnie z ww. przepisem,
rada gminy może ustalić w formie uchwały 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 [czyli tzw. „uchwały
reklamowe”]. Przepisy upoważniające do
stanowienia uchwał reklamowych zostały wprowadzone do systemu prawnego
przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 roku
– o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. Z 2015 roku, poz. 774), czyli

tzw. „ustawę krajobrazową”, która weszła
w życie w dniu 11 września 2015 roku.
Uchwały reklamowe zostały już uchwalone m.in. w Ciechanowie, Łodzi oraz Opolu.
Na bazie doświadczeń z tych miast, można
wskazać na problemy, przed którymi staną
również inne samorządy. Najpierw jednak
należy odpowiedzieć sobie na pytanie,
dlaczego problematyka uchwał reklamowych jest tak ważna, a zarazem tak trudna.

Charakter uchwał
reklamowych

W przypadku uchwał reklamowych, najwięcej kontrowersji wywołuje możliwość
formułowania nakazów i zakazów o charakterze retrospektywnym, tj. odnoszących się do stanów istniejących przed
ich wejściem w życie. O ile bowiem np.
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego mogą zasadniczo działać
tylko „na przyszłość” (ex nunc), to uchwały
reklamowe swoim zakresem normowania obejmują nie tylko mające powstać
w przyszłości obiekty (m.in. urządzenia
i tablice reklamowe), ale także i te, które
w chwili wejścia w życie uchwały już istnieją (ex tunc). Po wejściu w życie uchwały
reklamowej może się więc okazać, że istniejący do tej pory, legalny obiekt reklamowy, zgodny z prawem już nie jest.

Ustawodawca nie przewidział też żadnej rekompensaty dla podmiotów, które
w związku z wejściem w życie uchwały
reklamowej muszą dostosować (lub
usunąć) istniejące do tej pory obiekty
reklamowe. Z uwagi na powyższe, część
doktryny dopatruje się naruszenia przez
przepisy przewidujące retrospektywny
charakter uchwał reklamowych wynikającej z art. 2 Konstytucji RP zasady ochrony praw słusznie nabytych.
Również przed wejściem w życie ustawy krajobrazowej, samorządy mogły
umieszczać, w miejscowych planach, nakazy i zakazy dotyczące urządzeń i tablic
reklamowych. Nie było to jednak regułą,
zaś sam przepis miał znaczenie marginalne. Obecnie, dzięki wyeksponowaniu
znaczenia uchwał reklamowych, jako
odrębnych aktów prawa miejscowego
o charakterze retrospektywnym, obejmujących obszar całej gminy, będących
podstawą do wprowadzenia opłat reklamowych, idea ochrony krajobrazu nabrała nowego znaczenia.
Stąd, tak ważne jest przygotowywanie
i uchwalanie przez samorządy uchwał,
które będą zgodne z prawem. Dalsza
część artykułu będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jakich błędów należy
unikać.

Błędy proceduralne

Przede wszystkim należy apelować do samorządów, aby uchwalenie uchwały reklamowej było poprzedzone prawidłowo
przeprowadzoną procedurą. Procedura ta
została określona w art. 37b upzp, jednak
jest to uregulowanie bardzo lakoniczne. Pomimo, że procedura stanowienia uchwał reklamowych jest wzorowana na procedurze
stanowienia miejscowych planów, w ustawie nie wyartykułowano wprost kilku ważnych przepisów gwarantujących respektowanie praw podmiotów uczestniczących
w tworzeniu uchwał reklamowych, a także,
gwarantujących należytą partycypację społeczną.
Dla przykładu, przepisy regulujące procedurę stanowienia uchwał reklamowych nie
przewidują wprost ponowienia czynności
związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów uchwał reklamowych przez
właściwe organy, jeśli na dalszych etapach
zostaną do tych projektów wprowadzone
istotne zmiany, czy też nie przewidują w takiej sytuacji ponownego wyłożenia projektu
uchwały do publicznego wglądu i zbierania
uwag.
Nie można jednak zapominać, że procedura stanowienia uchwał reklamowych nie
została zawieszona w próżni. Ustawodawca zdecydował się na włączenie przepisów
ją normujących do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc
miał wolę, aby była ona przeprowadzana
z poszanowaniem zasad ogólnych tej ustawy, w szczególności, z poszanowaniem wyrażonej w art. 1 ust. 2 pkt 12) upzp zasady
jawności i przejrzystości procedur planistycznych. Nie można mieć wątpliwości,
że procedura związana ze stanowieniem
uchwały reklamowej jest szczególnym typem procedury planistycznej.
Idąc dalej, zgodnie z art. 1 ust. 3 upzp. ustalając przeznaczenie terenu lub określając
potencjalny sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu, organ winien ważyć
interes publiczne i interesy prywatne, w tym
zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie
jego zagospodarowania. Nie sposób wypeł1
2
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nić powyższych wymogów, w szczególności ważenia interesów prywatnych, bez
powtórzenia czynności związanych z wyłożeniem projektu uchwały reklamowej do
publicznego wglądu, mimo wprowadzenia
do niego istotnych zmian. Możliwość wypowiedzenia powinna być bowiem zagwarantowana nie w stosunku do projektu, który później, na skutek zmian, dezaktualizuje
się, ale właśnie w stosunku do tego projektu, który zostanie następnie uchwalony.
W myśl art. 37b ust. 2 pkt 4) i 5) upzp, wójt
(burmistrz, prezydent miasta), uzgadnia
projekt uchwały reklamowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków (w zakresie
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz, o ile to konieczne,
z ministrem właściwym do spraw zdrowia
(w zakresie zagospodarowania obszarów
ochrony uzdrowiskowej). Jak wskazuje się
w doktrynie, uzgodnienia są najdalej idącą
formą współdziałania organów i sprowadzają się do czynnego wyrażania zgody organy uzgadniającego, zarówno co do faktu
wydania samego aktu, jak i co do jego treści1. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny
wskazał w wyroku z dnia 13 kwietnia 2007
roku (II OSK 638/06), że zwrot "po uzgodnieniu" rozumieć trzeba w ten sposób, że
organ prowadzący postępowanie główne
przygotowuje projekt rozstrzygnięcia, na
którego podjęcie musi uzyskać przyzwolenie organu współdziałającego. Stąd, błędem byłoby nieuwzględnienie w projekcie
uchwały reklamowej wszystkich uwag
podmiotu uzgadniającego, czy też wprowadzanie do projektu istotnych zmian, które nie byłyby następnie poddane uzgodnieniom. Działanie takie wypaczałoby sens
uzgodnień.
Błędem proceduralnym byłoby również
zbiorcze głosowanie nad wszystkim nieuwzględnionymi przez wójta uwagami.
Zgodnie z art. 37b ust. 3 upzp, wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi przez podmioty,
o których mowa w ust. 2, i sporządza listę
nieuwzględnionych uwag, zaś w myśl art.
37b ust. 6 upzp, rada gminy uchwalając
uchwałę reklamową rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez wójta (burmistrza,

prezydenta miasta). Jak wskazuje się w doktrynie (co prawda w stosunku do procedury
związanej ze stanowieniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jednak rozważania te, o czym była już
mowa wyżej, pozostają aktualne również
w przypadku uchwał reklamowych), rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
nieuwzględnionych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), winno nastąpić
w drodze przeprowadzonych uprzednio
indywidualnych głosowań2. Jak wskazuje
się w doktrynie, ważne jest, aby rada gminy
miała możliwość faktycznego zapoznania
się ze zgłoszonymi uwagami i wypowiedzenia się w stosunku do nich.
Z uwagi na specyfikę przepisów odnoszących się do procedury stanowienia uchwał
reklamowych (która gwarantuje większe
prawa jej adresatom), błędem byłoby także
odwoływanie się w jej treści do nakazów
lub zakazów wynikających z innych uchwał
(np. powoływanie się na nakazy i zakazy
wynikające z wcześniej podjętej uchwały
w przedmiocie utworzenia parku kulturowego). Jest to podwójnie niebezpieczne.
Po pierwsze, działanie takie uniemożliwia
należytą partycypację społeczną w tworzeniu przepisów normujących nośniki
reklamowe (umożliwia przyjęcie norm zastrzeżonych dla uchwały reklamowej bez
przeprowadzania wymaganej przepisami
procedury). Po drugie, może to prowadzić
do sprzeczności postanowień tych aktów.

Zgodność postanowień
uchwały reklamowej
z Konstytucją RP

Prawidłowe proceduralnie opracowanie
nakazów i zakazów dotyczących obiektów reklamowych to zadanie ciężkie samo
w sobie. Dodatkowo, rezultat tych prac
podlega kontroli pod kątem zgodności
z Konstytucją RP. Przygotowując projekt
uchwały reklamowej, samorządy muszą
więc mieć na uwadze art. 31 ust. 1 Konstytucji RP (wyrażający zasadę proporcjonalności) oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP
(statuujący zasadę równości). Pomocne
w tym zakresie może być orzecznictwo
wypracowane na kanwie spraw dotyczących miejscowych planów.

Fogel A. (red.), Ustawa krajobrazowa, Warszawa 2016, s. 135 i n.
Z. Niewiadomski, (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2016, dostęp: System Informacji Prawnej Legalis;

www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce

| 39

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są
konieczne w demokratycznym państwie dla
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności
i praw innych osób. Ograniczenia te nie
mogą naruszać istoty wolności i praw. Jak
wskazuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 7 lutego 2001 roku (sygn. akt: K 27/00),
ograniczenie danego prawa musi pozostać
w odpowiedniej proporcji do celów, których
ochrona uzasadniania ustanowienie tego
ograniczenia. Może się tak zdarzyć, że nakazy przewidziane przez uchwałę reklamową
będą sprzeczne z zasadą proporcjonalności
(przykładowo, gdy uchwała reklamowa będzie zawierać nakazy nieistotne z punktu
widzenia ochrony krajobrazu, np. regulacje
odnoszące się do sposobu wykonania podziemnych fundamentów urządzeń/tablic
reklamowych).
W myśl art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wszyscy
są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne. Nie można z góry odrzucać, że
przepisy uchwały reklamowej będą uznane za naruszające ww. przepis. Może się
tak zdarzyć np., gdy uchwała będzie różnicować postanowienia z uwagi na cechy,
które są irrelewantne dla ochrony krajobrazu, np. zakazywać umieszczania reklam
na budynkach w których jest prowadzona
działalność danego rodzaju. Wskazać trzeba, że tego rodzaju ograniczenia nie tylko
nie mają oparcia w przepisach kompetencyjnych, ale też naruszają zasadę równości.
Przecież to, jakiego rodzaju działalność jest
prowadzona w danym budynku, nie ma
żadnego wpływu na ocenę, czy istniejące
na nim reklamy wpływają negatywnie na
krajobraz, czy też nie.

Treść uchwał
reklamowych

Oprócz prawidłowo przeprowadzonej procedury oraz zgodności postanowień z Konstytucją RP, uchwała reklamowa musi zawierać treść opracowaną zgodnie z zasadami
techniki prawodawczej, a ponadto, niewykraczającą poza granice upoważnienia ustawowego. Samorządy powinny zachować
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szczególną staranność w opracowywaniu
konkretnych postanowień uchwał reklamowych, albowiem o błędy na tym polu
nietrudno.
O czym była mowa wyżej, błędem jest
przekraczanie granic ustawowego upoważnienia. Niezależnie od intencji, nie można objąć zakresem normowania uchwały
reklamowej obiektów niematerialnych (np.
aranżacji witryn sklepowych, jako pewnego rodzaju idei, a także, reklamy dźwiękowej, hologramowej, projekcji audio-wizualnych), oraz przedmiotów co prawda
materialnych, ale nieprzeznaczonych i niesłużących ekspozycji reklamy (np. mających
na celu jedynie informację, czy też dzieł artystycznych, nawet z oznaczaniem ich autora, czy fundatora, jeśli oznaczenie to nie
przekracza granic zwyczajowo przyjętych,
chociaż w tym ostatnim przypadku, poglądy doktryny są różne).
Problematyczna jest natomiast kwestia tzw.
reklamy mobilnej (część doktryny dopuszcza możliwość jej uregulowania w uchwale
reklamowej, pomimo że zdaniem autora
niniejszego artykułu, jest to wysoce dyskusyjne). Jeśli już zdecydujemy się uregulować tę kwestię w uchwale, dobrze byłoby
już na etapie przygotowywania jej projektu,
opracować skuteczny sposób na egzekwowanie takich postanowień.
Postanowienia uchwał reklamowych muszą być jasne, precyzyjne i logiczne.
Samorządy muszą unikać wprowadzania
np. nieprecyzyjnych zapisów zakazujących przesłaniania pola widoczności kamer wizyjnych monitoringu miejskiego,
jeśli znikąd nie wynika, gdzie takie kamery
są zlokalizowane, ani, jakie jest ich pole
widoczności. Za podobnie nieprecyzyjny
zapis można uznać taki, który zakazuje lokalizowania obiektów reklamowych na terenach zieleni, bez doprecyzowania, gdzie
konkretnie te tereny się znajdują.
Trudno jednoznacznie ocenić rozróżnianie
w uchwale reklamowej nakazów i zakazów ze względu na czas powstania obiektu, np. poprzez zaostrzanie norm dotyczących sytuowania reklam dla obiektów
powstałych przed 1945 roku. Wszak dokładne określenie, które obiekty (w szcze-

gólności, jeśli nakaz ten nie dotyczy tylko
budynków, ale i ogrodzeń) powstały przed
1945 rokiem może wymagać nie tylko
pogłębionych analiz, ale i wręcz wiedzy
fachowej. Wprowadza to niepotrzebny zamęt, a ponadto, może to również naruszać
zasadę równości.
Należy również pamiętać, aby formułować postanowienia uchwały reklamowej
w sposób logiczny i spójny. Dla przykładu,
jeśli w „słowniczku” uchwały wskażemy, że
za jakiś obiekt (np. neon), będziemy uważać tylko obiekt wybudowany po 1989
roku (bo np. te wcześniejsze naszym zdaniem nie szpecą krajobrazy lub nawet pozytywnie na niego oddziałują, jako obiekty
historyczne), to przyjmowanie w dalszej
części uchwały reklamowej, że na danym
obszarze dopuszczalne są jedynie enumeratywnie wskazane w uchwale obiekty
reklamowe i wskażemy tylko na neony, to
z zestawienia tych dwóch przepisów wynika, że na danym obszarze możliwe jest
istnienie jedynie neonów powstałych po
1989 roku, zaś nie ma możliwości istnienia
tam neonów powstałych do 1989 roku
(a więc osiągniemy skutek przeciwny do
zamierzonego).

Podsumowanie

Konkludując niniejsze rozważania należałoby przede wszystkim zaapelować do
podmiotów odpowiedzialnych za przygotowywanie projektów uchwał reklamowych, aby wyznacznikiem ich pracy była
przede wszystkim jakość stanowionego
prawa. Tego bowiem wymagają standardy
demokratycznego państwa prawa.

Berlin

Ograniczenia dla reklam
emitujących światło
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.
z 2015 roku, poz. 774) [dalej także: ustawa krajobrazowa], do ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 460 z późn. zm.) [dalej także: u.d.p.] dodany został art. 42a u.d.p.

Przepis ten określa wymagania, jakie
spełnić muszą reklamy emitujące światło. Zakres jego zastosowania może
budzić pewne wątpliwości. Brzmienie
przepisu:

Wojciech Gwóźdź
Aplikant radcowski w kancelarii
Dr Krystian Ziemski & Partners
Kancelaria Prawna Sp. K. w Poznaniu
Artykuł opublikowany w czasopiśmie
"Wspólnota" nr 6/2017

Katowice

Na podstawie przepisu art. 42a ust. 1 u.d.p.,
widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym lub w odległości
od zewnętrznej krawędzi jezdni, o której
mowa w art. 43 ust. 1 u.d.p., musi spełniać
wymagania określone w art. 42a ust. 2
u.d.p. oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 42a ust. 3 u.d.p.

Ograniczenia wynikające
z art. 42a ust. 2 oraz ust.
3 u.d.p.

Zgodnie z art. 42a ust. 2 u.d.p., w przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:
• niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów;
• niedopuszczalne jest stosowanie efektów
wizualnych i przerw pomiędzy kolejno
wyświetlanymi informacjami;
• minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.
Kolejne ograniczenia przewiduje art. 42a ust.
3 u.d.p., albowiem w myśl jego postanowień,

minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną
luminancję powierzchni informacji wizualnej
umieszczonej na reklamie emitującej światło,
w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy, mając na
względzie zachowanie bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Przygotowany został też projekt rozporządzenia o którym mowa wyżej, jednakże, pomimo
upływu ponad sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy krajobrazowej, prace nad
rozporządzeniem znajdują się dopiero na etapie konsultacji publicznych.
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Wykładnia przepisu
art. 42a ust. 1 u.d.p.

Przepis art. 42a ust. 1 u.d.p. na pewno odnosi
się do reklam emitujących światło umieszczonych w pasie drogowym.
Co do reklam emitujących światło umieszczonych „w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, o której mowa w art. 43 ust. 1”
u.d.p., odesłanie do art. 43 ust. 1 u.d.p. sformułowane zostało w sposób dość niefrasobliwy. O jakie bowiem odległości chodzi?
W myśl przepisu art. 43 ust. 1 u.d.p., obiekty
budowlane przy drogach oraz niebędące
obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabu-

dowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co
najmniej:

Rodzaj drogi
Autostrada
Droga ekspresowa
Droga
ogólnodostępna:
a) krajowa
b) wojewódzka,
powiatowa
c) gminna

W terenie
zabudowy

Poza terenem
zabudowy

30m
20m

30m
20m

10m
8m

10m
8m

6m

6m

Problem w tym, że w art. 43 ust. 1 u.d.p.
mowa jest o minimalnej odległości w jakiej
od krawędzi jezdni mogą być sytuowane
obiekty budowlane. Teoretycznie, w tym
wypadku możnaby przyjąć, że przepis art.
42a ust. 1 u.d.p. znajduje zastosowanie do
reklam emitujących światło umieszczonych
w pasie drogowym lub w odległości (jeśli
chodzi np. o drogi gminne w terenie zabudowy), co najmniej 6 metrów. Obrazuje to
rysunek 1.
Byłaby to jednak interpretacja co najmniej
nielogiczna (co w takim wypadku z reklamami
umieszczonymi pomiędzy granicą pasa drogowego, a minimalną odległością z art. 43 ust.
1 u.d.p.?), ale też budząca wątpliwości z punk-

Rys. 1.

Zewnętrzna
krawędź jezdni

Granica pasa
drogowego

tu widzenia znaczenia językowego pojęcia
„odległość” - termin ten bowiem, zgodnie
ze słownikowym jego tłumaczeniem oznacza „przestrzeń oddzielającą od siebie dwa
miejsca lub punkty; dystans, odstęp”. [Dubisz
S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003, s. 111.]
Skoro więc chodzi o „odległość” z art. 43 ust.
1 u.d.p. rozumianą zgodnie z jej słownikowym znaczeniem, to w przypadku np. dróg

Minimalna odległość, w jakiej od krawędzi
jezdni mogą być umieszczane obiekty
zgodnie z art. 43 ust. 1 udp

gminnych w terenie zabudowy, nie chodziłoby o obiekty zlokalizowane w odległości co
najmniej 6 metrów, ale odległości umieszczone w przestrzeni obejmującej dystans 6 metrów od krawędzi jezdni. Prawidłowy zakres
zastosowania przepisu art. 42a ust. 1 u.d.p.
obrazuje więc rysunek 2.

Wnioski

Skoro przepis art. 42a ust. 1 u.d.p. znajduje zastosowanie jedynie w sytuacjach opisanych

powyżej, to wnioskując a contrario, reklamy
emitujące światło, umieszczone poza pasem
drogowym oraz w większej odległości, niż ta
wynikająca z art. 43 ust. 1 u.d.p. (np. w przypadku dróg gminnych w terenie zabudowy,
w odległości większej niż 6 metrów), nie muszą spełniać wymagań wynikających z art. 42a
ust. 2 u.d.p. oraz z przepisów wydanych na
podstawie art. 42a ust. 3 u.d.p.
Wojciech Gwóźdź
Tekst pochodzi z portalu Ziemski Biznes

Rys. 2.

Zewnętrzna
krawędź jezdni
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Granica pasa
drogowego

Minimalna odległość, w jakiej od krawędzi
jezdni mogą być umieszczane obiekty
zgodnie z art. 43 ust. 1 udp

AMS jest największą firmą reklamy out-of-home (OOH) w Polsce.
Działa w obszarze klasycznego i cyfrowego OOH. Od września 2002 r.
należy do Grupy Agora.
AMS jest liderem innowacji OOH, zdobywcą licznych nagród, w tym
Innovation Award Media Trendy. Klientom oferuje skuteczne kampanie
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na ponad 26 tys. powierzchni
reklamowych, dysponując, jako jedyna firma, systemami nośników
z każdego segmentu rynku.

AMS S.A.
adres
tel.
e-mail
www

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
+48 22 555 64 00
centrala@ams.com.pl
www.ams.com.pl

AMS jest liderem w segmencie mebli miejskich – na podstawie
kontraktów z największymi gminami w Polsce wyposażył w wiaty
przystankowe ponad 30 polskich miast, w tym zrealizował pionierskie
na polskim rynku inwestycje w zrewitalizowanych obszarach
Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Spółka jest wyłącznym operatorem
wiat przystankowych w Warszawie – firma realizuje budowę 1580
nowoczesnych i interaktywnych przystanków (bramka gateams.com),
w wybranych lokalizacjach wyposażonych w Free WiFi, kody QR oraz
technologię NFC. AMS realizuje także koncesję krakowską – w ciągu
10 lat zostanie wybudowanych 600 wiat przystankowych z około 1600
stronami reklamowymi.
AMS znany jest z działań społecznych, m.in. na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych. W 2013 roku spółka powołała do życia Fundację
„Akademia Integracji”. W ramach działań na rzecz środowiska prowadzi
cykliczne programy – Galeria Plakatu AMS i Bramy Kraju.
Za swoje dokonania w branży, innowacje i ogromne zaangażowanie
społeczne AMS otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym
ostatnio m.in.: tytuł najwyżej ocenianego i wyróżnianego biura reklamy
outdoorowej według rankingu „Media&Marketing Polska” (za lata 20102016), tytuł Business Superbrands 2014/15 i 2015/16, Perła Polskiej
Gospodarki (2011, 2012, 2015 i 2016), nagrody za szczególną wrażliwość
społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.

Z O B A C Z
JESTEŚMY OTWARCI NA TWOJE POMYSŁY. OD 1990 ROKU. LIDER REKLAMY OOH
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ams.com.pl

Business Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się
w doradztwie biznesowym i komunikacji
marketingowej.
Zakres działania firmy obejmuje analizy rynkowe,
strategie komunikacji marketingowej, organizację
kampanii dla produktów i marek komercyjnych,
promocję miast i regionów. Kampanie organizuje
i przeprowadza „pod klucz”.

Business Consulting Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 88
40-240 Katowice
tel. :+48 32 461 31 00
fax:+48 32 461 31 01
buscon@buscon.pl
www.buscon.pl

Ponadto realizuje kompleksowo usługi rebrandingowe,
wykorzystując zaplecze produkcyjne oraz drukarnię
dużego i małego formatu.
W segmencie tzw. reklamy tranzytowej jest liderem
na polskim rynku. Business Consulting wdraża
nowoczesne rozwiązania - reklama z wykorzystaniem
beaconów, NFC, geolokalizacji i personalizacji
przekazu.

Media Miejskie to wyspecjalizowana w reklamie
zewnętrznej marka Business Consulting Sp. z o.o.
Zajmuje się reklamą tranzytową, reklamą na nośnikach
citylight, na billboardach. Organizuje i przeprowadza
ul. 1 Maja 88, 40-240 Katowice
tel. :+48 32 461 31 00

eventy z wykorzystaniem środków komunikacji
publicznej.

buscon@buscon.pl
www.buscon.pl

Media Miejskie są pionierem na rynku reklamy
tranzytowej - od prawie 30 lat wdrażają nowatorskie

ul. Sienna 83 lok. 203, 00-815 Warszawa

rozwiązania. Zespół Mediów Miejskich świadczy

tel.: +48 661 916 832

kompleksowe usługi związane z planowaniem,

oferta@mediamiejskie.pl

projektowaniem, produkcją i ekspozycją reklam.

Istnieje na rynku od 1988 roku.
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MAIK Agencja Reklamowa
adres
tel.
e-mail
www

ul. Inżynierska 8P, 20-484 Lublin
+48 81 748 78 00
info@maik.pl
www.maik.pl
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MAIK Agencja Reklamowa to regionalny lider reklamy OOH, który
funkcjonuje od 1995 r. Działa na terenie Polski południowo – wschodniej.
Klientom oferuje kompleksowe efektywne kampanie na ponad 700
nośnikach. Dysponuje: citylightami, billboardami 12m2, 18m2 oraz 36m2,
backlightami, a także konstrukcjami wielkoformatowymi.
MAIK Agencja Reklamowa kładzie nacisk na aspekt atrakcyjności
lokalizacji, estetycznej konstrukcji i samej ekspozycji. Posiada sprawny
serwis w trakcie kampanii. Świadczy także szeroki zakres usług Drukarni
Wielkoformatowej.
Firma od 10 lat sukcesywnie rozwija zakres druku wielkoformatowego.
Stawia na inwestycje w nowoczesne technologie i rozwiązania. Głównymi
urządzeniami drukarni są plotery UViStar II i Matan 8Q o szerokości
zadruku do 5 m, drukujące w technologii UV (plakaty billboardowe,
bannery, siatki, backlighty, blockouty, folie, tkaniny, tapety). Możliwości
produkcyjne to 17500 m2/dobę w związku, z czym nawet duże zlecenia
MAIK Agencja Reklamowa może realizować w ciągu 24h. Produkcje
wymagające najwyższej jakości druku są wykonywane na ploterze
ekosolwentowym Roland RF 640 oraz ploterze UV Oce Arizona 460XT,
przeznaczonym do druków na podłożach płaskich. Istnieje możliwość
druku koloru białego oraz lakieru punktowego. To urządzenia idealne
do wydruków indoor i outdoor. Ponadto, drukarnia wyposażona jest
w szereg urządzeń i narzędzi służących do konfekcjonowania wydruków.
Firma zapewnia usługi logistyczno-transportowe umożliwiające
szybkie, rzetelne oraz terminowe dostarczanie wykonanych materiałów
reklamowych.
MAIK Agencja Reklamowa dba o ochronę środowiska. Posiada
certyfikat ISO 14001:2004. Jest Odpowiedzialna społecznie w biznesie, co
potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.
Zostań naszym kolejnym zadowolonym Klientem! Skontaktuj się
z nami!

Prowadzimy działalność w branży reklamy zewnętrznej oraz gabinet
pomocy psychologicznej, zgodnie z wykształceniem wspólników oraz
wieloletnim doświadczeniem w obu branżach.

Promike s.c.

Edyta Olczak-Kaczoń i Lech Kaczoń

adres

Al. Niepodległości 227/233 lokal 105,
02-087 Warszawa

e-mail
www

Lech Kaczoń – lechkaczon@aol.pl
Lech Kaczoń – www.igrz.com.pl
Edyta Olczak-Kaczoń - psycholog-pomoc.pl
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Lech Kaczoń – lechkaczon@aol.pl
Zajmuje się przygotowaniem i planowaniem akcji promocyjnych na
nośnikach reklamy Out of Home (OOH) przy założeniu optymalizacji
kosztów, głównie dla klientów niskobudżetowych. Posiada też duże
doświadczenie przy planowaniu lokalnych i ogólnopolskich kampanii
politycznych. Współpracuje przy tworzeniu projektów plakatów i grafik
reklamowych oraz ich druku w dwóch nowoczesnych drukarniach, tak
w zakresie wysoko-, jak i niskonakładowym. Opracowuje opinie i analizy
dotyczące rynku Out of Home w Polsce i poza jej granicami. Konsultuje
formalno-prawne zagadnienia związane z reklamą Out of Home
w przestrzeni publicznej i publikuje informacje związane z tą problematyką.
Zarządza danymi, informacjami i archiwum Izby Gospodarczej Reklamy
Zewnętrznej, której jest prezesem od 2003 roku.
Edyta Olczak-Kaczoń - psycholog-pomoc.pl
Gabinet Pomocy Psychologicznej w Warszawie. W gabinecie działają
wysokiej klasy specjaliści z dziedziny psychoterapii indywidualnej, par,
psychoterapii grupowej oraz rodzinnej. Specjalizujemy się w pomocy
osobom dorosłym oraz starszym dzieciom i młodzieży w problemach
związanych z codziennym funkcjonowaniem społecznym, ze stresem
dnia codziennego, ze zmaganiem się z lękami, depresją, zaburzeniami
osobowości. Nasi dyplomowani psychoterapeuci pomagają osobom
dotkniętym m.in. samotnością, lękiem, kryzysami życiowymi, problemami
osobowościowymi, nałogami, problemami z partnerem.
Nasi psychoterapeuci cyklicznie biorą udział w dodatkowych
szkoleniach z dziedziny psychoterapii oraz uczestniczą w superwizji pod
okiem doświadczonych psychoterapeutów-superwizorów.

NOWE MOŻLIWOŚCI
NOWE PERSPEKTYWY

S

creen Network, to największy operator ekranów
Digital OOH i INDOOR w Polsce. Oferta firmy
zawiera ponad 20 tysięcy ekranów cyfrowych na
wyłączność. Umiejscowione są w 631 miastach, w różnorodnych punktach sprzedaży, m.in. w sieciach Empik,
Media Markt, Saturn, na dworach PKP czy lotniskach.
Sieć ekranów jest zintegrowana w ramach własnego
systemu Digital Signage. Umożliwia to przeprowadzanie spersonalizowanych kampanii z użyciem zmieniających się w czasie rzeczywistym komunikatów.
Screen Network to innowacyjna
firma w sektorze DOOH. Jako jedyna w Polsce wprowadziła do swojej
oferty możliwość zakupu ekranów
cyfrowych w kanale Programmatic.
Począwszy od 2017 roku, wszystkie
ekrany z własnego portfolio dostępne są do zakupu on-line, za pośrednictwem platformy Adform.

Rewolucja programatyczna
– zaczyna się dziś

PROGRAMMATIC

Screen Network S.A.
Bobrowiecka 1a,
00-728 Warszawa
+48 669 294 069
info@screennetwork.pl

Umożliwia triggerowanie i customizację wyświetlanych reklam. Następuje
to w oparciu o dane zaczytywane w tzw.
Real Time w zależności od np. pogody,
korków czy jakości powietrza. Istnieje
możliwość uzależnienia emisji spotów
od wystąpienia określonego parametru
w obrębie lokalizacji, w której znajduje
się ekran cyfrowy. Start emisji reklam
następuje natychmiastowo po zleceniu kampanii.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wejdź na: www.screennetwork.pl/rtb

Docieramy z reklamą do 7 mln odbiorców dzięki połączeniu potencjału
słupów reklamowych w stolicy i 8 największych miastach Polski
z nośnikami w komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji warszawskiej.
W kanale out-of-home (OOH) oferujemy ponad 300 nowoczesnych
nośników ulicznych - podświetlanych i tradycyjnych wyklejanych w najbardziej prestiżowych lokalizacjach w Warszawie: Krakowskie
Przedmieście, Świętokrzyska, Marszałkowska, plac Trzech Krzyży, plac Na
Rozdrożu. Nasza oferta obejmuje również ponad 1,5 tysiąca nośników
w 8 głównych miastach Polski, w tym w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie,
Łodzi, Trójmieście i na Górnym Śląsku. Naszym klientom w Warszawie
proponujemy ponadto reklamę na monitorach LCD w komunikacji
miejskiej – w autobusach (2846 ekranów) i tramwajach (1116 ekranów)
oraz w galerii multimedialnej na ekranach wizyjnych w przejściu
pomiędzy I a II linią na stacji Metro Świętokrzyska.

Warexpo sp. z o.o.
adres
tel.
e-mail
www

ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa
tel. 22 841 69 81
marketing@warexpo.pl
www.warexpo.pl

Integrujemy kanały offline i online. Naszym głównym założeniem
jest tworzenie oferty ściśle dopasowanej do potrzeb klienta. Dlatego
oferujemy kompleksową usługę: od strategii działań, planu komunikacji,
profilowania przekazu, przez budowanie treści, całościowy projekt
identyfikacji wizualnej, konkretne formy graficzne dopasowane do
planowanych działań, realizowanie kampanii OOH oraz online aż po
produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych.
W ramach mecenatu #galeriamiejskaWarexpo wspieramy projekty
społeczno-kulturalne, które przyczyniają się do rozwoju i promocji
Warszawy.
To, co nas wyróżnia, to tworzenie reklamy z szacunkiem dla przestrzeni
publicznej. Nie zasłaniamy miast. Chcemy wpisywać się w ich tkankę
z nośnikami skrojonymi na skalę ludzką, po to, by prezentowany na
nich przekaz danej marki czy produktu nie tylko skutecznie angażował
użytkowników przestrzeni publicznej, lecz był dla nich przyjazny.
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