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I. Autorzy Opinii

Niniejsza Opinia została sporządzona przez radcę prawnego prof. UAM
dr. hab. Krystiana M. Ziemskiego oraz radcę prawnego Agatę Legat - wspólników
w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w Poznaniu oraz Annę
Kudrę - prawnika w tejże kancelarii [dalej: "Opiniujący"].

II. Zleceniodawca

Niniejsza Opinia została przygotowana na zlecenie Izby Gospodarczej
Reklamy Zewnętrznej, al. Niepodległości 227/233, 02-087 Warszawa
[dalej: "Zleceniodawcą"].

III. Przedmiot Opinii

Przedmiotem Opinii jest ocena prawna obecnie obowiązujących przepisów
ustawowych w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony praw nabytych i interesów
w toku w związku z retrospektywnym działaniem uchwały reklamowej.

IV. Tezy Opinii

l. Retrospektywna moc obowiązująca uchwały reklamowej, która wynika
z przepisów U.p.Z.p., nie spełnia warunków dopuszczalnej na gruncie
Konstytucji RP ingerencji publicznej w prawa słusznie nabyte i interesy
w toku, w zakresie w jakim narusza:

- nabyte - na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę
lub niezakwestionowanego zgłoszenia robót budowlanych - prawo
do zabudowy i zagospodarowania nieruchomości na cele reklamowe,

- będące w toku interesy inwestorów, którzy wystąpili z wnioskiem
o uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonali zgłoszenia,
a procedury te nie zostały na dzień wejścia w życie uchwały
reklamowej w sposób ostateczny zakończone (zwłaszcza
gdy czynności podejmowane przez inwestorów opierały się na
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wczesruej uzyskanych przez nich decyzjach o warunkach
zabudowy),

z uwagi na:

- niemożność zakwalifikowania ochrony krajobrazu (w zakresie
w jakim tę ochronę realizuje uchwała reklamowa) do chronionych
wartości lub dóbr konstytucyjnych, ewentualnie niemożność
przypisania ochronie krajobrazu w tym zakresie pierwszeństwa
przed objętymi wzmożoną ochroną konstytucyjną prawami nabytymi
z rozstrzygnięć administracyjnych (odpowiednio interesami w toku
w związku ze wszczętymi postępowaniami
do uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych),

. . .
zrmerzającyrm

brak mechanizmów rekompensacyjnych dla podmiotów, których
prawa nabyte (odpowiednio interesy w toku) są ograniczane
lub uchylane.

2. Obowiązujące przepisy ustawowe cechuje nadmiernie 'wysoki poziom
niedookreśloności oraz duża niekonsekwencja terminologiczna ustawodawcy
w wyznaczaniu reżimu sytuowania reklam w przestrzeni publicznej,
co w szczególności wyraża się w:

- niespójności definicji legalnych formułowanych w regulacjach ustaw
powiązanych, skutkiem której jest trudność w wyznaczaniu
wzajemnych relacji praw i obowiązków użytkowników przestrzeni
z tego samego tytułu (zlokalizowania tablicy lub urządzenia
reklamowego w przestrzeni), lecz opartych o różne regulacje
ustawowe,

- nadmiernej otwartości definicji legalnych, co skutkuje trudnościami
w określeniu zakresu zastosowania uchwały reklamowej,

- braku definicji legalnej "trwałego zwiqzania z gruntem", która jest
kluczowa dla funkcjonowania systemu, co skutkuje przerzucaniem
definitywnego określenia sytuacji prawnej użytkowników
przestrzeni na etap procedury stosowania prawa.
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3. Wyznaczony przepisami u.p.z.p. zakres władztwa planistycznego gmin

nie gwarantuje ani skutecznego realizowania celów uchwały reklamowej, ani
nie zabezpiecza w sposób należyty adresatów podejmowanych rozstrzygnięć
planistycznych przed nadmierną i nieproporcjonalną ingerencją w ich prawa
i wolności konstytucyjne, o czym świadczą w szczególności obserwowane
w praktyce problemy ze sposobem określania warunków i zasad sytuowania
reklam w przestrzeni publicznej oraz problemy z określeniem relacji
postanowień uchwały reklamowej do przepisów odrębnych.

4. Brak zagwarantowania w trakcie procedury uchwalania uchwały reklamowej
rzeczywistego udziału społeczności lokalnej, w szczególności polegający
na braku ustawowego wymogu ponowienia w niezbędnym zakresie
czynności proceduralnych w razie uwzględnienia przez organy gminy uwag
do projektu uchwały, godzi w zasady i wartości leżące u podstaw
ustawowego modelu prowadzenia gospodarki przestrzennej, a nadto narusza
konstytucyjną zasadę zapewnienia dialogu społecznego w procedurach
tworzenia prawa.

5. Przyjęty w obowiązujących przepisach model odpłatności za lokalizowanie
reklam w przestrzeni publicznej uznać należy za dysfunkcjonalny i budzący
poważne wątpliwości konstytucyjne z punktu widzenia zasady
sprawiedliwości opodatkowania, w szczególności tego rodzaju wątpliwości
budzi relacja zachodząca pomiędzy opłatą reklamową a podatkiem
od nieruchomości oraz mechanizm podwójnego wymiaru opłat za reklamy
zlokalizowane w pasie drogowym.

6. Przewidziane w obowiązujących przepisach zasady kalkulacji
administracyjnej kary pieniężnej za popełnienie tzw. deliktu reklamowego
oparte o sztywny wymiar nakładanej kary, niezależnie od stopnia naruszenia
zasad i warunków określonych uchwałą reklamową, naruszają wynikające
z Konstytucji RP zasady: proporcjonalności oraz sprawiedliwości społecznej.

7. Obecnie obowiązujące przepisy ustawowe w zakresie sytuowania reklam
w przestrzeni publicznej wymagają pilnej nowelizacji w odniesieniu
do niektórych przyjętych w nich mechanizmów i rozwiązań prawnych
bez konieczności zmiany przyjętego ustawą krajobrazową modelu
reglamentacyjnego, w szczególności:
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- bezwzględnie konieczne dla zapewnienia zgodności
obowiązujących przepisów z Konstytucją RP jest uregulowanie
ustawowych mechanizmów służących realizacji ochrony praw
nabytych i interesów w toku,

konieczne jest doprecyzowanie kluczowych definicji
ustawowych stanowiących podstawę modelu reglamentowania
lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej celem
zagwarantowania spójności obowiązujących rozwiązań oraz
zapewnienia wymaganego konstytucyjnie standardu pewności
prawnej adresatów obowiązujących norm prawnych,

niezbędne jest doprecyzowanie zakresu władztwa
planistycznego gmin w zakresie uchwalania zasad i warunków
lokalizowania reklam w przestrzeni publicznej celem
zwiększenia elastyczności tego instrumentu prawnego
i zagwarantowania lepszej ochrony podmiotów prawa, których
prawa są ograniczane,

- konieczna jest zmiana zasad przeprowadzania procedury
planistycznej poprzedzającej podjęcie uchwały reklamowej
w taki sposób aby zapewniała ona rzeczywisty udział czynnika
społecznego w tworzeniu przyjmowanych w niej rozwiązań
planistycznych,

potrzebna jest rewizja zasad odpłatności za lokalizowanie
reklam w przestrzeni publicznej gwarantująca sprawiedliwość
przewidzianych ustawami narzędzi fiskalnych,

- niezbędna jest zmiana zasad ponoszenia odpowiedzialności
karnoadministracyjnej z tytułu niezgodności zlokalizowania
nośnika reklamowego z uchwałą reklamową, odpowiadająca
standardom konstytucyjnej zasady proporcjonalności
w wymierzaniu kar administracyjnych.
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V. Podstawy prawne

Niniejszą Opinię sporządzono w oparciu o dyspozycje przepisów
następujących aktów prawnych:

l) Konstytucj i Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późno zm.) - zwanej również dalej: Konstytucją RP;

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U.
z 2015 r. poz. 774) - zwanej również dalej: ustawą krajobrazową;

3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późno zm.) - zwanej
również dalej: U.p.Z.p.;

4) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 L poz. 1785 z późno zm.) - zwanej również dalej: u.p.o.l.;

5) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222 z późno zm.) - zwanej również dalej: u.d.p.;

6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 L poz.
1332 z późno zm.) - zwanej również dalej: u.P.b.;

7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późno zm.) - zwanej
również dalej: K.p.a.

Niniejsza Opinia uwzględnia stan prawny powołanych w niej aktów
normatywnych w momencie jej opracowania, tj. na dzień 14 maja 2018 L,

z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw od powyższej zasady, bezpośrednio
wskazanych w treści Opinii.

W Opinii uwzględniono także dyspozycje dotychczas podjętych przez
samorządy gminne uchwał w sprawie zasad iwarunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
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mogą być wykonane, podejmowanych na podstawie art. 37a ust. l u.p.z.p.,
tj. następujących uchwał:

l) uchwały Nr 228/XIX/20 16 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016
r. 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
mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2016 r. poz. 4364 z późno
zm.) - zwanej również dalej: "uchwałą reklamową Miasta Ciechanów";

2) uchwały Nr XVIIII141/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2016
r.

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy
Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dz.
Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 3873) - zwanej również dalej: "uchwałą
reklamową Gminy Baranów";

3) uchwały Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada
2016 r. 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, zjakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj.
Łódzk. z 2016 r. poz. 5588 z późno zm.) - zwanej również dalej: "uchwałą
reklamową Miasta Łodzi";

4) uchwały Nr XXXII/270/20 16 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada
2016 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Pornor. z 2016 r.
poz. 4179) - zwaną również dalej: "uchwałą reklamową Gminy Kobylnica";

5) uchwały Nr XXXVI/708/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2017 r. poz. 129) - zwanej również dalej:
"uchwałą reklamową Miasta Opola";
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6) uchwały Nr XXXII/324/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 maja 2017
r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy
Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane (Dz. Urz.
Woj. Zachod. z 2017 r. poz. 2983 z późno zm.) - zwanej również dalej:
"uchwałą reklamową Gminy Kołbaskowo";

7) uchwały Nr XXIX/268/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017
r. 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, na obszarze miasta Lubina
(Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2017 r. poz. 2929) - zwanej również dalej:
"uchwałą reklamową Miasta Lubina";

8) uchwały Nr XLVII/3 81/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca
2017 r. 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 mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Kujaw. z 2017 r.
poz. 2628) - zwanej również dalej: "uchwałą reklamową Gminy
Koronowo";

9) uchwały Nr XLII/415/20 17 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca
2017 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 20171'.
poz. 4687) - zwanej również dalej: "uchwałą reklamową Miasta Nowy
Sącz";

!O) uchwały Nr XLV1I469/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
(Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2018 r. poz. 851) - zwanej również
dalej: "uchwałą reklamową Miasta Wyszków";
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11) uchwały Nr XXXVII/370117 Rady Gminy Postomino z dnia 30 listopada
2017 r. 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 na terenie gminy Postomino
(Dz. Urz. Zacho. z 2018 r. poz. 226) - zwanej również dalej: "uchwałą
reklamową Gminy Postomino";

12) uchwały Nr XL VI/676117 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, zjakich mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. OpoI.
z 2018 r. poz. 53) - zwanej również dalej: "uchwałą reklamową Miasta
Nysa";

13) uchwały Nr XL VIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów malej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska
(Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2018 r. poz. 1034) - zwanej również dalej:
"uchwałą reklamową Miasta Gdańsk";

14) uchwały Nr XLII/397118 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich
mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2063) - zwanej
również dalej: "uchwalą reklamową Miasta Bochnia";

15) uchwały Nr XXXIV/378/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich
mogą być wykonane, dla Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Warmi. z 2018 r. poz.
1435) - zwanej również dalej: "uchwałą reklamową Gminy Bartoszyce";
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16) uchwały Nr XXXIX/521/20 18 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta
Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (niepubl.)
- zwanej również dalej: "uchwałą reklamową Miasta Sopotu".

W treści Opinii odwołano się także poglądowo do projektów niektórych
opracowywanych uchwał w ww. przedmiocie każdocześnie wskazując na wersję
i miejsce publikacji projektu.

VI. Analiza prawna

1. Uwagi wprowadzające - cel i kontekst sporządzenia Opinii

Słowem wprowadzenia podkreślić trzeba, że środowisko przedsiębiorców
działających na rynku reklamy zewnętrznej, które reprezentuje Zleceniodawca,
nie było i nie jest przeciwnikiem kompleksowej regulacji prawnej w zakresie zasad
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej. Przeciwnie, stoi ono na stanowisku,
że modelowe rozwiązania normatywne w tym przedmiocie są niezbędne zarówno
z punktu widzenia potrzeby harmonijnego kształtowania przestrzeni publicznej

ochrony krajobrazu przed natłokiem często nieestetycznych nośników
reklamowych, jak i z punktu widzenia zapewnienia warunków prawnych dla
uczciwej konkurencji na rynku usług reklamy outdoorowej, zwłaszcza wobec
szeroko spotkanych w praktyce działań nielegalnych, których skuteczne zwalczanie
napotyka wiele trudności natury formalnej.

Celem niniejszej Opinii w kontekście wyżej poczynionych uwag nie jest
tym samym zanegowanie słuszności reglamentowania zasad i warunków
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej jako takich, ale ocena konkretnych
rozwiązań i mechanizmów prawnych obowiązujących w tym obszarze, zwłaszcza
z perspektywy doświadczeń ich praktycznego stosowania w okresie ostatnich
dwóch lat - od kiedy weszły w życie nowe przepisy prawne wyposażające
samorządy gminne w instrumenty prawne do zwalczania tzw. chaosu reklamowego
w mikrokrajobrazie polskich miast i wsi.

12
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Przeprowadzona analiza i ocena prawna stanowić ma w założeniu punkt
wyjściowy do refleksji i dyskusji nad tym, jakie zmiany prawne należy
przeprowadzić, tak aby przepisy obowiązujące w obszarze reglamentacji
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej składały się na prawo możliwie dobrej
jakości zgodne ze standardami demokratycznego państwa prawnego. Podkreślenia
przy tym wymaga, że podejmowana w ramach Opinii problematyka jest nader
aktualna, o czym świadczą nie tylko trudności w praktycznym stosowaniu
obowiązujących od niedawna przepisów prawa, ale również fakt projektowania
zmian prawnych w tymże obszarze!.

2. Model reglamentacji sytuowania reklam w przestrzeni publicznej
wprowadzony ustawą krajobrazową

Przed dokonaniem analizy i oceny konkretnych rozwiązań normatywnych
dotyczących sytuowania reklam w przestrzeni publicznej przedstawić należy
w zarysie genezę obecnie obowiązującego modelu reglamentowania tej sfery
działalności gospodarczej, a także jego podstawowe założenia.

W dniu 11 września 2015 1'. weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa.
Projekt przedmiotowej ustawy stanowił inicjatywę ustawodawczą Prezydenta RP2.

Głównym założeniem jego pierwotnej wersji była realizacja zobowiązań
Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej:'.

Podstawowym celem pierwotnego projektu ustawy było wprowadzenie
kompleksowych mechanizmów prawnych niezbędnych dla realizacji
zintegrowanego zarządzania krajobrazem i jego ochrony. Realizacji tego celu
służyć miały przede wszystkim przewidziane w projekcie narzędzia identyfikacji
i waloryzacji krajobrazów (m.in. obowiązek cyklicznego sporządzania audytu
krajobrazowego). W tym kontekście, nowe regulacje prawne dotyczące
lokalizowania reklam stanowiły wyłącznie materię komplementarną wobec
głównych narzędzi prawnych projektowanych ustawą.

I Zob. np. pierwotna wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem
procesu inwestycyj no-budowlanego (wersja z dn ia 20 wrześn ia 2017 r.), dostępna pod adresem WWW:
hltPS:!/lcgislacja.rcl. go\' .pl/Pl'Ojekt/12393l O I [cytowany dnia 3 kwietnia 20 18 r.]
2 Pierwotny projekt ustawy oraz przebieg prac parlamentarnych nad tym projektem dostępne są on-line pod
adresem WWW:
:lltp:/!www.scjrn.go\..pI!Scj m 7.llsf/PI·zebieeProc.xsp?nr=1525 [dostęp dnia 3 kwietnia 2018 r.]
.> Sporządzonej przez państwa członkowskie Rady Europy dnia 20 października 2000 r. we Florencji,
ratyfikowanej przez Polskę w dniu 24 czerwca 2004 r., opublikowanej w OZ.U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98.
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Lokalizowanie w przestrzeni publicznej w sposób dowolny tablic
urządzeń reklamowych uznane zostało w uzasadnieniu projektu za istotne

zagrożenie dla walorów krajobrazu 4. Jako przykład chaosu reklamowego,
powołano się na sytuację panującą w Krakowie na Rynku Głównym, gdzie jedynie
22% elementów reklamowych było umieszczonych z zachowaniem wymaganych
przepisów.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że samorząd lokalny ma bardzo
ograniczone możliwości wpływania na ład reklamowy na swoim terenie
i interweniowania w przypadku działań samowolnych".

W oparciu o dodany ustawą krajobrazową i obowiązujący od dnia 11
września 2015 r. przepis art. 37a U.p.Z.p. rada gminy uzyskała kompetencję
do uregulowania w sposób prawnie wiążący zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, a także określania ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą one być wykonane. Uchwała
reklamowa [nazywana również uchwałą krajobrazową] objęła swym przedmiotem
materię dotychczas regulowaną w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, które z uwagi na czaso- i kosztochłonność uznane zostały za mało
skuteczny instrument interwencjonizmu publicznego dla porządkowania przestrzeni
publicznej w zakresie bieżącej ochrony krajobrazu".

Podejmowana przez radę gminy uchwała krajobrazowa ma, zgodnie
z uchwalonymi przepisami, charakter powszechnie obowiązujący, związany
z przyznaniem jej statusu aktu prawa miejscowego. Przyjęte w uchwale zasady
i warunki dotyczyć muszą obligatoryjnie całego obszaru gminy, co oznacza, że nie
jest możliwe uchwalenie zasad i warunków, które obowiązywałyby jedynie
na części obszaru gminy, w szczególności jedynie na newralgicznych z punktu

.j Uzasadnienie do projektu ustawy dostępne on-line pod adresem WWW:
I.J.U.ll:./!QE]0:t.i>~jJll. gQ"y.:.p[!J21:~I]:;ilJ.ąJl~lZQ/r::-.DECll.t\J::;;jE.4~Lin(a;'"'5_2fi!:\:lQ(J2f~2_QfJL%2AfjtQLJ21i.PQ[
[cytowane dnia 3 kwietnia 2018 r.]
5 Tamże;
6 Tamże:
7 Z wyłączeniem dotyczącym terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do
spraw transportu (art, 37a ust.S u.p.z.p.) oraz w zakresie dotyczącym ogrodzeń autostrad i dróg ekspresowych
oraz ogrodzeń linii kolejowych (art. 37a ust.8 u.p.z.p.). Przepisów dotyczących reklam nie stosuje się także
do upowszechniania informacji wyłącznie: l) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia; 2) o
charakterze religijnym, związanym z dzialainością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca
kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy (art. 37c u.p.z.p.).
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widzenia sytuowania reklam obszarach centrów miast obszarach wjazdowych
(wyjazdowych) z miejscowości.

Co również istotne, ustawodawca przyznał gmmie uprawni e111e
do wprowadzenia całkowitego zakazu sytuowania ogrodzeń oraz tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów, na wskazanych
przez radę gminy obszarach.

Zgodnie z wprowadzonymi w 2015 r. przepisami, uchwała reklamowa
obligatoryjnie powinna określać warunki i termin - nie krótszy niż 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie uchwały - dostosowania istniejących w dniu jej wejścia
w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych. W praktyce
obowiązek dostosowawczy oznacza zazwyczaj wymóg przebudowy bądź rozbiórki
wymienionych obiektów. Fakultatywnie uchwała może natomiast wskazywać
rodzaje istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, które
nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych
w uchwale, a także wskazywać obszary oraz rodzaje ogrodzeń, które są zwolnione
z obowiązku dostosowawczego.

W przypadku gdy rada gmmy podejmie uchwałę krajobrazową, może
również wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic lub urządzeń
reklamowych w oparciu o dodany ustawą krajobrazową art. 17a i 17b u.p.o.l. Opłata
reklamowa składa się z części stałej (zryczałtowanej) i części zmiennej,
uzależnionej od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego
służących ekspozycji reklamy. Wprowadzenie instytucji opłaty reklamowej miało
w założeniu stymulować grruny do opracowania uchwalenia uchwał
reklamowych 8

.

Umieszczenie tablicy bądź urządzenia reklamowego niezgodnie
z warunkami określonymi w uchwale reklamowej sankcjonowane jest obowiązkiem
uiszczenia kary pieniężnej (kary administracyjnej), przy czym zobowiązany do jej
zapłacenia jest podmiot, który umieścił tablicę bądź urządzenie, a w przypadku
braku możliwości ustalenia takiego podmiotu, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
wymierza karę odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu
lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego,

s A. Ostrowska, Uchwała o zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych=
nowy prawny instrument ochrony krajobrazu, Komentarz praktyczny LEX.
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na których urrueszczono tablicę lub urządzenie reklamowe. Ustawodawca
wprowadził tym samym model odpowiedzialności zobiektywizowanej, niezależnej
od zawinienia w dokonaniu tzw. deliktu reklamowego. Środki pozyskane z kar
pieniężnych stanowią dochód gminy. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, kara
pieniężna wymierzana jest od dnia, w którym organ wszczął postępowanie
w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
do przepisów uchwały albo usunięcia tablicy lub urządzenia bądź do dnia wydania
decyzji. W decyzji organ określa wysokość kary pieniężnej oraz obowiązek
dostosowania tablicy lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały albo
usunięcia tablicy lub urządzenia, o ile w dniu wydania decyzji tablica lub
urządzenie reklamowe nie są zgodne z przepisami uchwały. W tym ostatnim
przypadku organ nakłada dalszą karę pieniężną za okres od dnia wydania decyzji
do dnia dostosowania lub usunięcia tablicy bądź urządzenia. Wysokość kary
pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy lub urządzenia
reklamowego służącej ekspozycj i reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych
oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty
reklamowej, powiększony o 40-laotność uchwalonej przez radę gminy stawki
części stałej tej opłaty za każdy dzień niezgodności tablicy lub urządzenia
reklamowego z uchwała".

Reasumując, obecnie obowiązujący model opiera SIę na wzorowanej
na planach miejscowych uchwale rady gminy, przy czym w przeciwieństwie
do planów, jej zadaniem jest nie tylko wyznaczenie zasad i warunków sytuowania
obiektów na przyszłość, ale również określenie warunków, na jakich zlokalizowane
przed dniem jej wejścia w życie obiekty mogą pozostać w przestrzeni publicznej.
Instrumentem mającym zapewnić skuteczność postanowień uchwały reklamowej
jest przewidziany w przepisach U.p.Z.p. model odpowiedzialności
karnoadministracyjnej za zlokalizowanie tablicy lub urządzenia reklamowego
w sposób niezgodny z postanowieniami uchwały - oparty o relatywnie wysoką karę
pieniężną. Dodatkowym instrumentem prawnym mającym z jednej strony
zmniejszyć faktyczne zainteresowanie przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości
lokalizowaniem reklam w przestrzeni publicznej, z drugiej zaś zachęcić samorządy
do podejmowania działań mających na celu porządkowanie przestrzeni publicznej,
jest instytucja opłaty reklamowej stanowiącej dodatkową daninę publicznoprawną
obciążającą podmioty lokalizujące nośniki reklamowe w przestrzeni publicznej.

9 W przypadku, gdy rada gminy nie podjęta uchwały w przedmiocie opłaty reklamowej, wysokość kary
ustała się z wykorzystaniem maksymalnych stawek ustawowych przewidzianych w u.p.o.i.
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3. Obecny stan realizacji przepisów wprowadzonych ustawą krajobrazową

Z analiz przeprowadzonych przez Autorów Opinii wynika, że do dnia
sporządzania Opinii podjętych zostało zaledwie 16 uchwał reklamowych
(wyszczególnionych w podstawach prawnych Opinii). Niewątpliwie jest to skala
niewielka uwzględniwszy liczbę gmin w Polsce (blisko 2,5 tys. gmin), wysoce
uproszczoną (w stosunku np. do trybu sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego) procedurę podjęcia uchwały reklamowej,
a także powszechność problemu lokalizowania reklam w przestrzeni publicznej
w sposób niezgodny z prawem.

Wskazać należy także na niepokojący odsetek uchwał unieważnianych
w części lub w całości w trybach nadzorczych lub sądowych. Według analiz
przeprowadzonych przez Autorów Opinii na 16 podjętych uchwał reklamowych
dotychczas zakwestionowanych zostało 7 (w całości lub w części) 10, w tym 3
uchwały podjęte w miastach wojewódzkich - Łodzi, Opolu i Gdańsku. Nadto,
z uwagi na fakt, że w pozostałych, dotychczas niezakwestionowanych uchwałach,
powielane są nieprawidłowości, na które zwrócono uwagę w podjętych już
rozstrzygnięciach nadzorczych i wyrokach sądowych, nie sposób wykluczyć,
że odsetek ten zwiększy się po przeprowadzeniu ich ewentualnej kontroli sądowej II.

Wyżej przytoczone dane pozwalają na postawienie hipotezy, że samorządy
gminne podchodzą z dużą dozą ostrożności do stosowania wprowadzonych
w 2015 r. przepisów prawnych. Stawia to pod znakiem zapytania ich skuteczność
i adekwatność do istniejących potrzeb.

4. Ocena obowiązujących przepisów ustawowych

10 Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia II sierpnia 20 I 7 r. sygn. akt II SA/Łd 523117, wyrok WSA w Opolu
z dnia 5 października 2017 r. , sygn. akt II SA/Op 196117, rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-
1.4131.103.2016. RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2016 r.
poz. 5291), rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-1.4131.158.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12
czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 20 17 r. poz. 5431). rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-
1.4131.257.2017.PH Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho.
z 2017 r. poz. 2984), rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.
IN.1.743.3.1.2018.KD (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2018 r. poz. 278), rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-
11.4131.9.2018.18 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pornor. z 2018 r. poz.
1264).
II W kontekście tej tezy podkreślić trzeba, że uchwala reklamowa jako akt prawa miejscowego może być
zaskarżona do sądu administracyjnego w każdym czasie, a kontrolujący ją sąd może stwierdzić jej
nieważność niezależnie od tego jaki okres czasu upłynął od dnia jej wejścia w życie.
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Zarówno doktryna, jak i przedstawiciele praktyki, krytycznie odnoszą się
do przyjętych ustawą krajobrazową rozwiązań normatywnych w zakresie
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej. Podkreślić należy jednak,
że negatywna ocena nie dotyczy celów uchwalonej ustawy, ani też wypracowanego
modelu reglamentacyjnego, lecz przyjętych w niej konkretnych instrumentów
prawnych służących ich realizacji. Słowem przykładu, M. Hadel stwierdza,
że "zastosowana technika legislacyjna, [. ..] przeoczenia ustawodawcze, sposób
konstruowania definicji legalnych" nie nastrajają optymizmem, co do skutecznego
wypełniania przez uchwalone przepisy ich funkcj i 12.

Upływ ponad 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy krajobrazowej pozwala
na dokonanie kompleksowej oceny prawnej wprowadzonych nią rozwiązań
normatywnych nie tylko z punktu widzenia ich spójności systemowej oraz
ich zgodności z przepisami prawa wyższego rzędu, ale również z punktu widzenia
ich praktycznego stosowania przez organy samorządu gminnego. Oba punkty
widzenia pozwalają na wyodrębnienie pewnych obszarów problemowych, które
wymagają pilnej interwencji ustawodawcy. Zaliczyć do nich należy
w szczególności:

- problematykę braku zagwarantowania przy uchwalaniu uchwały
reklamowej wymaganej konstytucyjnie ochrony praw nabytych i interesów
w toku,

- kwestię nadmiernej nieokreśloności przepisów prawa wyznaczających:

- zasady i warunki sytuowania reklam w przestrzeni publicznej,

- spoczywające na inwestorach obowiązki daninowe,

- zakres odpowiedzialności karnoadministracyjnej z tytułu naruszenia
postanowień uchwały reklamowej,

nieadekwatnie do regulowanej w uchwale reklamowej materii
ukształtowany zakres władztwa planistycznego gminy,

- dysfunkcjonalnie wyznaczony model odpłatności za lokalizowanie reklam
w przestrzeni publicznej,

- wadliwie ukształtowany model odpowiedzialności z tytułu popełnienia
tzw. deliktu reklamowego.

12 M. Hadel, Op/a/a reklamowajako instrument kształtowania gminnej polityki przestrzennej, FK 2016, Nr 7-
8. s. 93-94.
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4.1. Ochrona praw nabytych i interesów w toku

4.1.1. Istota wątpliwości konstytucyjnych

Niewątpliwie, jedną z podstawowych płaszczyzn debaty (zarówno
naukowej, jak i publicznej) po uchwaleniu ustawy krajobrazowej są poważne
wątpliwości konstytucyjne związane z wprowadzonym nią mechanizmem
stosowania postanowień uchwały reklamowej do istniejących na dzień jej wejścia
w życie tablic lub urządzeń reklamowych zlokalizowanych przed tym dniem
w sposób legalny tzn. z dochowaniem prawem przewidzianych procedur,
w szczególności na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę
lub niezakwestionowanego w prawem przewidzianym trybie zgłoszenia robót
budowlanych.

Ww. wątpliwości konstytucyjne koncentrują się wokół odpowiedzi na dwa
pytania natury ustrojowej:

- czy na gruncie zasad wyrażonych w Konstytucji RP dopuszczalna jest
ingerencja w prawa nabyte z decyzji administracyjnej (odpowiednio
z milczącego rozstrzygnięcia administracyjnego) taka, że wywłaszcza się
w całości lub ogranicza w części prawa podmiotów uprawnionych,
w sytuacji gdy podstawa uzyskania tych praw nie jest objęta żadną wadą
prawną, w tym zwłaszcza o istotnym ciężarze gatunkowym,

- ewentualnie, na jakich warunkach taka ingerencja powinna być
realizowana tak, aby uznać ją za zgodną z porządkiem prawnym
demokratycznego państwa polskiego urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej.

Wyżej sformułowane pytania odnieść należy odpowiednio do ingerencji
w ochronę interesów w toku, a więc do sytuacji, gdy procedura nabycia prawa
konkretyzowanego w decyzji administracyjnej (odpowiednio w milczącym
rozstrzygnięciu administracyjnym) została już przez zainteresowany podmiot
zainicjowana i miał on uzasadnione podstawy do tego, by oczekiwać,
że przedsięwzięte przez niego czynności zakończą się uzyskaniem prawa zgodnie
z przepisami prawa wówczas obowiązującymi.
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4.1.2. Zakładana koncepcja obowiązywania uchwały reklamowej
w projekcie ustawy krajobrazowej

Podkreślić trzeba, że mechanizm stosowania postanowień uchwały
reklamowej do istniejących na dzień jej wejścia w życie obiektów nie był
przewidziany w pierwotnym projekcie ustawy prezydenckiej, lecz został dodany
do ustawy w trakcie prac parlamentarnych, a tym samym nie był on objęty
wieloletnimi pracami analitycznymi poprzedzającymi skierowanie projektu ustawy
krajobrazowej do laski marszałkowskiej przez Prezydenta RP. Przeciwnie,
w projekcie prezydenckim przewidziano, że uchwała reklamowa ma mieć moc
obowiązującą równorzędną miejscowym planom zagospodarowania
przestrzennego tzn. określać warunki i zasady sytuowania obiektów w przestrzeni
publicznej jedynie na przyszłość. Na zasadzie szczególnego wyjątku, w projekcie
prezydenckim przewidziano obowiązek dostosowawczy, lecz nie w odniesieniu
do uchwał reklamowych, a do urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu
(określanych uchwałą sejmiku województwa), które służyć miały wzmożonej
ochronie krajobrazów o szczególnych walorach, zakwalifikowanych do tzw.
krajobrazów priorytetowych. Dostosowanie obiektu miało w tym przypadku mieć
charakter fakultatywny, dotyczyć sytuacji rażącej niezgodności istniejącego obiektu
z uchwalonymi zasadami, a nadto warunkowane było sfinansowaniem
dostosowania przez samorząd województwa oraz wypłata odszkodowania z tytułu
szkody powstalej po stronie uprawnionego. Przykład tego mechanizmu (ostatecznie
nieuchwalonego w związku z uznaniem w trakcie prac parlamentarnych, że zasady
urbanistyczne nadmiernie ograniczają władztwo planistyczne gmin) pokazuje,
że założeniem towarzyszącym opracowaniu ustawy krajobrazowej nie było
przyznanie bezwzględnego pierwszeństwa ochronie krajobrazu przed ochroną
praw i wolności obywatelskich, a przeciwnie, ingerencja w te prawa i wolności
uznawana była za środek ostateczny, znajdujący zastosowanie wyłącznie dla
zapewni e111a ochrony naj cenniejszych walorów krajobrazowych przy
równoczesnym zastosowaniu mechanizmów kompensujących szkody po stronie
uprawnionego, którego prawa są ograniczane.

Wskazać dalej również trzeba, że pomimo zgłaszania w trakcie prac
legislacyjnych nad ustawą krajobrazową ww. wątpliwości. co do konstytucyjności
przepisów o stosowaniu uchwał reklamowych do istniejących obiektów, jej
uchwaleniu nie towarzyszyło opracowanie ekspertyz czy opinii prawnych w tym
zakresie. W opracowanych w trakcie procedury legislacyjnej opiniach

ekspertyzach Biura Analiz Sejmowych akcentowano głównie problem
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niekonstytucyjności dokonywanych ograniczeń prawa własności do nieruchomości
proponowanymi w pierwotnej wersji projektu ustawy rozwiązaniami
normatywnymi 13 - problem ochrony praw nabytych i interesów w toku podnoszony
był w nich marginalnie i jedynie w odniesieniu do sytuacji prawnej właścicieli
nieruchomości, z całkowitym pominięciem faktu, że osobą uprawnioną
do zagospodarowania i zabudowy nieruchomości z decyzji administracyjnej
(odpowiednio milczącego rozstrzygnięcia administracyjnego) może być inny
niż właściciel nieruchomości podmiot prawa, w szczególności inwestor,
dla którego lokalizacja reklamy w przestrzeni publicznej jest formą realizowania
działalności gospodarczej objętej - podobnie jak prawo własności nieruchomości -
szczególną ochroną konstytucyjną. W tym kontekście podkreślić trzeba wyraźnie,
że ochrona praw nabytych z decyzji administracyjnej (odpowiednio innych
rozstrzygnięć administracyjnych) wyznacza gwarancję ochronne dla podmiotu
uprawnionego z tej decyzji (w odniesieniu do pozwoleń budowlanych i zgłoszeń
robót budowlanych podmiotem tym będzie inwestor), a nie dla podmiotu, który
potencjalnie takie prawo mógł uzyskać (np. właściciel nieruchomości).

Wyżej poczynione uwagi wprowadzające, pokazują, że problem ochrony
praw nabytych i interesów w toku w związku z podej mowaniem uchwał
reklamowych nie był poddany głębszej refleksji w trakcie prac parlamentarnych
nad ustawą krajobrazową. Dokonanie oceny obowiązujących przepisów z tego
punktu widzenia pozostaje zatem problemem aktualnym.

4.1.3. Obowiązywanie uchwały reklamowej według u.p.z.p.

Przystępując do analizy obecnie obowiązujących przepisów z punktu
widzenia sygnalizowanej problematyki, wskazać ponownie trzeba, że ustawodawca
zdecydował w przepisie art. 37a ust. 9 U.p.Z.p., że obligatoryjnym elementem
każdej uchwały reklamowej jest określenie warunków i terminu dostosowania

13 Zob. np. B. Lackoroński. Opinia z dnia 5 września 20/4 1". dotycząca zagadnien związanych z projektem
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525),
dostępna pod adresem WWW:
htq.':/!orka.sejlll.gov.pl/rexdomk7 .llst!'Opdodr?OpeI1Page&nr~ 1525 [cytowane dnia 20 kwietn ia 2018 r.]
oraz
B. Lackoroński, Opinia prawna z dnia 4 lipca 2014 r. do zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym proponowanej wart. 7 pkt 3 projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), dostępna pod
adresem WWW:
hrtp:!/orka.sej 111. gov.pl/rexdolllk7 .nstiOpdoclr?OpenPage&nr= 1525 [cytowane dnia 20 kwietnia 2018 r.]
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istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad iwarunków w niej
określonych. Termin na dostosowanie nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie uchwały. Obligatoryjność wskazanych elementów oznacza,
że uchwała podjęta z ich pominięciem jest nieważna z uwagi na brak wyczerpania
delegacji ustawowej. Naruszenie m.in. tego wymogu stanowiło podstawę
do uznania przez WSA w Opolu, że uchwała reklamowa Miasta Opola, w sposób
rażący narusza przepisy u.p.z.p. 14 .

Wskazać należy w dalszej kolejności, że ustawodawca wprowadzając
ustawowy obowiązek dostosowania obejmowanych uchwałą reklamowych
elementów przestrzeni do jej postanowień dopuścił dwa warunkowe wyłączenia
spod tego obowiązku, jednakże ograniczył je rodzajowo do konkretnych
kategorii obiektów. Mianowicie, wart. 37d ust. 10 u.p.z.p. przewidziano
możliwość odstąpienia przez radę gminy od retrospektywnego działania
wprowadzanych nią zakazów i ograniczeń w odniesieniu do:

- obiektów małej architektury poprzez wskazanie w podejmowanej uchwale
rodzajów takich obiektów zwolnionych z obowiązku dostosowawczego,

- ogrodzeń poprzez wskazanie w podejmowanej uchwale rodzajów
ogrodzeń lub obszarów, na których są one lokalizowane, zwolnionych
z obowiązku dostosowawczego.

Ustawodawca nie przewidział w przepisach u.p.z.p. wyłączenia spod
reżimu dostosowania do postanowień uchwały reklamowej tych tablic i urządzeń
reklamowych, które zostały zlokalizowane w przestrzeni publicznej w sposób
legalny tj. z dochowaniem wszelkich przewidzianych prawem procedur, ani też nie
wprowadził upoważnienia do dokonania takiego odstąpienia przez samą radę gminy
podejmującą uchwałę reklamową (na analogicznej zasadzie jak wyżej zacytowane,
warunkowe wyłączenia dotyczące obiektów małej architektury i ogrodzeń).

Tym samym, przepisy u.p.z.p. wyznaczają bezwzględny obowiązek
dostosowania tablic i urządzeń reklamowych zlokalizowanych w przestrzeni
publicznej przed dniem wejścia w życie uchwały reklamowej do określonych w niej
warunków i zasad, niezależnie od tego, czy zostały one zlokalizowane:

14 Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 października 20 17 r., sygn. akt II SA/Op 196/17, CBOSA.
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- w sposób legalny, w szczególności na podstawie wymaganych przepisami
prawa decyzji lub po wymaganym przepisami prawa dokonaniu zgłoszeniu
robót budowlanych właściwemu organowi,

- w sposób samowolny, lecz następczo zalegalizowanych w prawem
przewidzianym trybie,

- w sposób samowolny bez przeprowadzenia procedur legalizacyjnych (lub
naprawczych).

Bez znaczenia dla realizacji obowiązku dostosowawczego pozostaje także
czas pozostawania nośnika reklamowego w przestrzeni publicznej przed dniem
wejścia w życie uchwały reklamowej, a tym samym to, czy funkcjonuje on
w tej przestrzeni od kilkudziesięciu lat, czy też jego lokalizacja nastąpiła na kilka
dni przed dniem wejścia w życie uchwały reklamowej.

Realizacja obowiązku dostosowawczego nie jest również uzależniona
od stopnia niezgodności istniejącej tablicy lub urządzenia reklamowego
z postanowieniami uchwały - ustawa nie przewiduje w szczególności, że wyłącznie
rażąca niezgodność z uchwałą aktualizuje wspomniany obowiązek.

W kontekście wyżej poczynionych uwag, wskazać już w tym mIeJSCU
trzeba sygnalizacyjnie, że ustawodawca nie wprowadził także w przepisach U.p.Z.p.
kompetencji do ustalania przez radę gminy lub organ wykonawczy gminy
indywidualnych odstępstw od postanowień uchwały reklamowej w odniesieniu
do konkretnych nośników reklamowych, które pozwalałyby np. na zachowanie
w przestrzeni publicznej pojedynczych nośników reklamowych o walorach
historycznych zlokalizowanych w przestrzeni w sposób (następczo) niezgodny
z postanowieniami uchwały reklamowej. Z uwagi natomiast na abstrakcyjny
i generalny charakter uchwały reklamowej (stanowiącej ex lege akt prawa
miejscowego) nie ma prawnej możliwości przewidzenia tego rodzaju odstępstw
w samej treści uchwały reklamowej poprzez określenie dla wybranych, konkretnie
oznaczonych nośników indywidualnych, szczególnych warunków i zasad ich
usytuowania w przestrzeni publicznej. Brak tego rodzaju instrumentów prawnych
w przepisach u.p.z.p. stanowić będzie przedmiot odrębnej analizy prawnej w dalszej
części Opinii.
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Reasumując, z przepisów u.p.z.p. wynika jednoznacznie, że uchwała

reklamowa ma charakter retrospektywny tzn. określone w niej zakazy
i ograniczenia w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej znajdować
mają zastosowanie do stosunków prawnych zawiązanych przed dniem jej wejścia
w życie, a niezakończonych przed tą datą tj. do rozpoczętego, a niezakończonego
użytkowania tablicy lub urządzenia rcklamowcgo". Przyjęte przez ustawodawcę
rozwiązanie normatywne stanowi niewątpliwie odstępstwo od dotychczas
ukształtowanego modelu regulowania zasad i warunków zagospodarowania
przestrzennego, który był oparty o zasadę działania prawa dawnego do już
ukształtowanych praw i obowiązków użytkowników przestrzeni. Dotychczas
przewidziane w u.p.z.p. instrumenty planistyczne umożliwiały kształtowanie zasad
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego jedynie na przyszłość". Zasadę
tą proklamuje - w odniesieniu do planów miejscowych - przepis art. 35 u.p.z.p.,
który stanowi, że tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego
zagospodarowania. Tym samym, co do zasady, skutkiem uchwalenia planu
miejscowego nie jest nakazanie realizacji zagospodarowania zgodnego z tym, które
określono w planie ". W planie miejscowym nie wolno nakazać likwidacji obiektów
istniejących w dacie jego uchwalenia- tego rodzaju nakaz wykraczałby bowiem
poza określoną przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym treść postanowień planu miejscowego. Postanowienia planu mają
charakter norm planowych, co wyklucza możliwość zamieszczania w nich nakazów
dotyczących likwidacji istniejących obiektów. Do wydawania tego rodzaju
rozstrzygnięć uprawnione są wyłącznie organy nadzoru budowlanego i to tylko
wtedy, gdy spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa
budowlanego. 18 Podkreślić przy tym równocześnie trzeba, że dopuszczone wart. 35
U.p.Z.p. odstępstwo od tej zasady w postaci określenia w planie tymczasowego
sposobu zagospodarowania lub terminu ograniczającego wykorzystanie terenu

15 Retrospektywność przepisów prawa odróżnić należy od ich retroaktywności oznaczającej ocenę z punktu
widzenia nowych przepisów prawa zdarzeń i stosunków prawnych zakończonych w przeszłości. Słowem
przykładu, o retroaktywności postanowień uchwały reklamowej można byłoby mówić, gdyby jej
postanowienia stanowiły podstawę do wyeliminowania z obrotu prawnego wydanych już pozwoleń
administracyjnych jako wadliwych prawnie, a tym samym podstawę do uznania, że od początku tj. od dnia
zlokalizowania obiektu w przestrzeni publicznej był on usytuowany w sposób nielegalny. Tym samym,
uchwała reklamowa ma skutek retrospektywny w tym sensie, że dotyczy trwającego użytkowania obiektów,
a n ie podstaw prawnych ich zlokalizowania w przestrzeni pub Iicznej.
16 Por. np. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 20 lOr., sygn. akt II OSK I 174/1 O, CBOSA
17 M. Szewczyk (w:) Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa
2012.s.170.
18 Wyrok NSA z dnia 29 października 2008 1'.,11 OSK 786/08, CBOSA
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w sposób dotychczasowy aktualizuje prawo do rekompensaty za pogorszenie
lub uniemożliwienie wykorzystywania nieruchomości w sposób dotychczasowy
na zasadach określonych wart. 36 u.p.z.p." .

Na marginesie poczynionych rozważań wskazać także trzeba,
że retrospektywność uchwał reklamowych ma szczególny charakter, jako
że przewidziane w nich zmiany prawne, odnoszą skutek prawny przede wszystkim
w odniesieniu do zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych
wyznaczonych innymi regulacjami prawnymi zarówno miejscowyrru
(w szczególności planami miejscowymi, które w zakresie tych zasad i warunków
wygasają z dniem wejścia w życie uchwały reklamowej), jak i ustawowymi
(w szczególności wyznaczonych obowiązującą w przypadku braku planów
miejscowych zasadą dobrego sąsiedztwa dla lokalizowania w przestrzeni nowych
obiektów budowlanych). Tym samym formułowanych w uchwale reklamowej
obowiązków dostosowawczych nie można kwalifikować jako "klasycznych"
przepisów przejściowych, lecz należy ujmować je jako przepisy merytoryczne
ze wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami, w tym także ze stawianymi im
konstytucyjnie wymogami zapewnienia ochrony praw nabytych i interesów w toku.

4.1.4. Ochrona praw nabytych i interesów w toku w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego

Ochrona praw nabytych i interesów w toku ma szczególnie doniosłą rangę
w polskim systemie prawnym stanowiąc składową podstawowej zasady
ustrojowej państwa polskiego - zasady demokratycznego państwa prawnego,
proklamowanej wart. 2 Konstytucji RP20

. Nakaz ochrony praw nabytych
i interesów w toku uznawany jest w doktrynie za immanentną cechę
współczesnego rozumienia państwa prawa". Wskazuje się w niej, że państwo
prawne chroni prawa jednostki, bowiem ochrona tych praw stanowi zasadniczy
cel jego funkcjonowania ". W tym kontekście, w doktrynie podkreśla się,
że władza jest zobowiązana do takiego stanowienia norm prawnych, które

19 Kcmentarz do art. 35 ustawy, [w:] Z. N iewiadornski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Komentarz, Warszawa 2016, SIP Legalis.
20 Przepis ten stanowi, że "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym ponstwem prawnym,
urieczywistniajqcym zasady sprawiedliwoset społeczne}.".
21 Pcdkreślają to m.in. K. Działocha. Zasada ochrony praw nabytych 111 orzecznictwie polskiego Trybuna/u
Konstytucyjnego [w: l Prawa czlowieka, geneza, koncepcje, ochrona, Wrocław 1993, s. II; T. Zieliński,
Pewnosć prawa, [w:] Jakość prawa, Warszawa 1996, s. 50-51, T. Zieliński, Ochrona praw nabytych -
zasada państwa prawnego, Państwo i Prawo 1992, Nr 3, s. 3.
21 M. Jackowski, Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym, "Przegląd Sejmowy"
2008, nr I, s. 2 J.
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stwarzają jednostce prawne formy
ich arbitralnym objęciem i tworzą
w wypadku ich ograniczenia.".

realizowania Jej praw, chronią przed
proceduralne gwarancje dochodzenia praw

Dyskrecjonalne odbieranie przez ustawodawcę praw nabywanych przez
obywateli uznawane jest przez część przedstawicieli nauki prawa me tylko
w kategoriach naruszenia przepisów ustawy zasadniczej, ale także za jeden
z poważniejszych deliktów przeciwko moralności prawa".

Uzasadnienia aksjologicznego dla ochrony praw nabytych i interesów
w toku na gruncie Konstytucji RP poszukuje się przede wszystkim w zasadzie
zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Trybunał
interpretując tą zasadę podkreślał wielokrotnie, że ,,(...) państwo powinno być
lojalne wobec adresatów norm, które stanowi't'", a przejawem lojalności państwa
względem obywateli jest m.in. respektowanie praw lm przez państwo
przyznanych". Ponieważ w demokratycznym państwie prawnym chroni
się zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ustawodawca,
dokonując kolejnych zmian stanu prawnego, nie może tracić z pola widzenia
interesów podmiotów, jakie ukształtowały się przed dokonaniem zmiany stanu
prawnego'". W tym kontekście, w orzecznictwie TK podkreśla się także, że ,,(. ..)
w demokratycznym panstwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może
bvć pułapkq dla obywateli,,28, Adresat norm prawnych musi mieć zagwarantowaną
ze strony państwa możliwość układania swoich spraw w zaufaniu, że nie naraża się
na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania
decyzji oraz w przekonaniu, że jego działania podejmowane zgodnie
z obowiązującym prawem będą także w przyszłości uznawane przez porządek

29prawny ,

n S. Wronkowska, Zarys koncepcji panstwa prawnego w polskiej literaturze politycznej iprawnej, [w:]
S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Poznań 1995, s. 72.
14 Zob. T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglqdach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa
2008, s. 106.
15 Zob. np. wyrok TK z dnia 1S lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04.
26 Wyroki TK z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt K 27/09 oraz z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt P 10/11.
27 Zob. np. wyroki TK z: 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 10/97, S stycznia 1999 r., sygn. akt K 27/98, 30
marca 2005 r., sygn. akt K 19/02, 27 czerwca 2006 r., sygn. akt K 16/05, 18 lipca 2006 r., sygn. akt P 6/05
i 18 września 2006 r., sygn. akt SK 15/05.
18 Zob. np. orzeczenie TK z dnia 3 grudnia 1996 r., sygn. akt K 25/95 oraz wyroki TK z dnia: 10 kwietnia
200 l r.. sygn. akt U 7/00, S listopada 2002 r., sygn. akt P 7/01, 7 czerwca 2004 r., sygn. akt P 4/03, 15 lutego
2005 r., sygn. akt K 48/04, 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK S 1/06 i 20 stycznia 2009 r., sygn. akt P 40/07.
:29 Wyrok TK z dnia 25 listopada 20 l O r., sygn. akt K 27/09.

26



Z18ffiSKl&
paRTn8RS

W orzecznictwie TK wskazuje SIę także, że nakaz poszanowania praw
nabytych i interesów w toku stanowi jedną z podstawowych cech stabilnego
systemu prawnego gwarantującego poczucie bezpieczeństwa prawnego
obywateli3o. Pogląd ten nawiązuje do utartego w teorii prawa stanowiska,
że prawodawca szanując bezpieczeństwo prawne nie może arbitralnie zmieniać
prawa.", jak prawnych konsekwencji zachowań oraz zdarzeń znanych
jednostkom, a w szczególności już ukształtowanych sytuacji prawnych
jednostki w sposób niezgodny z racjonalnymi i usprawiedliwionymi
oczekiwaniamif. U podstaw zasady ochrony praw nabytych stoi bowiem
elementarna, Jeszcze przedkulturowa potrzeba bezpieczeństwa, którego
gwarancje, zgodnie z ideą umowy społecznej, ma stworzyć nie kto inny jak właśnie
państwo+', Złamanie swego rodzaju przyrzeczenia, wyrażonego przez państwo
w ustawie, a tym bardziej w podejmowanych rozstrzygnięciach indywidualnych
kierowanych do konkretnych obywateli, może być z tej perspektywy uznane
za wyraz szczególnej nieodpowiedzialności władzy publicznej".

Warto uzupełniająco wskazać, że zasada ochrony praw nabytych wiązana
bywa także w orzecznictwie Trybunału z takimi zasadami konstytucyjnymi jak
zasady: praworządności materialne/s, podmiotowości obywatelskiej wobec aparatu
paI1stwowego36

, ochrony własności osobiste/7, a nawet suwerenności państwa
polskiego.".

o randze omawianej zasady w polskim porządku konstytucyjnym świadczy
nadto określanie jej w orzecznictwie Trybunału mianem "podstawowej zasady

30 Zob. np. orzeczenie TK z dnia 4 grudnia 1990 r., sygn. akt K 12/90, OTK 1990, nr l, poz. 7.
31 S. Wronkowska, Zmiany w systemie prawnym (z zagadnie/I techniki i polityki legislacyjnej),
.Państwo i Prawo" 1991, z. 5, s. 3.
31 K. Woj tyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw cz/owieka w Konstytucji RP,
Kraków 1999, s. 216-218.
33 Por. L. Garlicki, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2000 roku, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 9,
s. 93.
3,1 Zob. np. wyroki TK z dnia 19 kwietnia 2005 r., sygn. akt K 4/05 i z dnia 21 lipca 20 II r., sygn. akt P
36/10.
35 Por. np. orzeczenia TK z 30 listopada 1988 L, sygn. akt K 1/88, OTK 1988, nr l, poz. 6, z 26 września
1989 L, sygn. akt K 3/89, OTK 1989, nr l, poz. 5 i z 8 listopada 1989 r., sygn. akt K 7/89, OTK 1989, nr I,
poz. 8.
36 Zob. szerzej: I-I. Pławucka, K. Wójtowicz, G/osa do orzeczenia TK z 30 listopada /988 roku, K //88,
.Pańsrwo i Prawo" 1989, z. 8, s. 143-144.
37 Zob. np. Orzeczenia TK z 31 maja 1989 r., sygn. akt K 2/88, OTK 1989, nr 1, poz. ] i z 4
październ ika 1989 r., sygn. akt K 3/88, OTK 1989, nr I, poz. 2.
33 Wyrok TK z 20 grudnia] 999 r., sygn. akt K 4/99, OTK 1999, nr 7, poz. ]65.
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demokratycznego państwa prawnego'r'", "zasady kardynalnej ,,40, "zasady
zasadniczej'"", czy "zasady fundamentalnej'Y.

Istotą ochrony praw nabytych w świetle orzecznictwa TK jest zakaz
ich prawnego ograniczania w stopniu naruszającym rdzeń danego prawa,
bez przyznania pełnego ekwiwalentu za utracone uprawnienia':'. Obowiązkiem
ustawodawcy ze względu na ochronę interesów w toku, jest natomiast
ustanowienie przepisów, które umożliwiają dokończenie przedsięwzięć
rozpoczętych stosownie do przepisów obowiązujących w chwili
ich rozpoczynania": Tym samym, zasada ochrony "interesów w toku" zapewnia
ochronę jednostki w sytuacjach, w których rozpoczęła ona określone
przedsięwzięcia na gruncie dotychczasowych przepisów'".

Podkreślić w tym miejscu trzeba porządkowo, że konstytucyjną zasadą
ochrony praw nabytych objęte są wyłącznie prawa słusznie nabyte, za które
uznaje się przede wszystkim "prawa podmiotowe, uzyskane w sposób zgodny
z normami prawa w sensie przedmiotowym'T", Poza omawianymi gwarancjami
nienaruszalności pozostawia się zatem prawa nabyte niesłusznie lub niegodziwie,
a także prawa niemające oparcia w założeniach obowiązującego porządku
konstytucyjnego'". W tym kontekście, w doktrynie podkreśla się, że naruszeniem
konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych nie są przypadki weryfikacji
wadliwie nabytych praw, w szczególności za naruszające porządek wyznaczony
ustawą zasadniczą nie mogą być uznane instytucje stwierdzenia nieważności
decyzji administracyjnej oraz wznowienia postępowania administracyjnego - jako
że opierają się one na wadach podjętego przez organ administracji publicznej
rozstrzygnięcia lub procedury poprzedzającej wydanie takiego rozstrzygnięcia
o możliwie największym ciężarze gatunkowym". Co jednak warto podkreślić
w kontekście prowadzonej analizy, stwierdzenie wadliwości nabytych na mocy
decyzji administracyjnej (odpowiednio milczącego załatwienia sprawy) praw

,9 Orzeczenie TK z 29 stycznia 1992 r., sygn. akt K 15/91, OTK 1992, nr l, poz. 8.
40 Orzeczenie TK z 10 stycznia 1995 r., sygn. akt K 12/94, OTK 1995, nr l, poz. 2.
~I Wyrok TK z 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt K 36/98, OTK 1999 nr 3, poz. 40.
-12 Orzeczenie TK z 25 lutego 1997 L, sygn. akt K 21/95, OTK 1997, nr l, poz. 7.
-13 Zob. np. orzeczenie TK z dnia 4 października 1989 L, sygn. akt K 3/88.
~,l Zob. np. wyrok TK z dnia 5 stycznia 1999 r., sygn. akt K 27/98.
~5 Zob. np. wyroki TK z dnia 10 lutego 2015 L, sygn. akt P 10/11.
46 M. Jackowski, Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Warszawa 2008, s. 95.
~7 Zob. np. wyroki TK z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. akt K 5/99, z dnia 20 grudnia 1999 L, sygn. akt K
4/99 i z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt SK 30/04.
·lS Zob. np. B. Adamiak, Koncepcja nadzwyczajnych trybow postępowania administracyjnego, AUW nr 648,
Prawo eXII, Wrocław 1985, s.95.
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nie oznacza że tracący uprawnienie nie jest objęty żadną ochroną prawną.
Przeciwnie, w takim przypadku co prawda nie może on zachować wadliwie
przyznanych mu praw, ale za ich cofnięcie przysługuje mu rekompensata
na ogólnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy
publicznej. W kontekście tej zasady, szczególnego uzasadnienia nabiera jeden
z podstawowych konstytucyjnych warunków ingerencji w prawa nabyte, o którym
będzie jeszcze mowa szerzej w dalszej części Opinii, a mianowicie konieczność
zrekompensowania podmiotowi, który traci przyznane mu uprawnienie szkód z tego
tytułu poniesionych. Skoro bowiem zasadą na gruncie prawa polskiego
jest rekompensowanie szkód z tytułu odebrania praw wadliwie przyznanych, to tym
bardziej tym szerzej powinny znaleźć zastosowanie mechanizmy
kompensacyjne w przypadku pozbawienia uprawnionych praw nabytych
słusznie tj. nabytych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mówiąc o reżimie ochrony praw nabytych i interesów w toku na gruncie
Konstytucji RP, podkreślić trzeba, że obie wymienione zasady ochronne nie mają
charakteru absolutnego. W orzecznictwie Trybunału wskazuje się, że zasad tych
nie można rozumieć jako nakazu niezmienności prawa i zakazu ingerencji
ustawodawcy w stosunki prawne rozciągnięte w czasie. Zasady te wyznaczają
natomiast bezwzględne warunki, od których zależy ocena dopuszczalności zmian
stanu prawnego ingerujących w prawa nabyte i interesy w toku49

.

Podstawowe warunki ingerencji w prawa nabyte Trybunał sformułował
w wyroku z dnia 22 czerwca 1999 1".50, następnie szeroko powoływanym
"V późniejszych orzeczeniach". Wskazał on w nim mianowicie, że prawodawca
cofając lub ograniczając prawa nabyte, musi spełnić szereg warunków, których
dopuszczalność badana jest z punktu widzenia tego:

a) czy wprowadzone ograniczenia znajdują podstawę w wartościach
konstytucyjnych,

b) czy nie istnieje możliwość realizacji danej wartości konstytucyjnej
bez naruszenia praw nabytych,

~9 Zob. np. wyrok TK z dnia 7 maja 200 i r., sygn. akt K 19/00.
'o Wyrok TK z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. akt K 5/99, OTK z 1999 r. Nr 5, poz. 100.
51 Np. wyrok TK z dnia 4 stycznia 2000 r., sygn. akt K 8/99, z dnia 7 listopada 2003 r., sygn. akt K 32/02,
z dnia 7 grudnia 2003 r., sygn. akt SK 5/02.
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c) czy wartościom konstytucyjnym, dla realizacji których prawodawca
ogranicza prawa nabyte, można w danej, konkretnej sytuacji przyznać
pierwszeństwo przed wartościami znaj duj acymi się u podstaw zasady
ochrony praw nabytych,

a także d) czy prawodawca podjął niezbędne działania mające na celu
zapewnienie jednostce warunków do przystosowania się do nowej regulacji

-2
prawne/ .

W kontekście wyżej wskazanych kryteriów, w orzecznictwie TK akcentuje
SIę przede wszystkim, że każda ingerencja w prawa nabyte musi znajdować
uzasadnienie konstytucyjne.". Ochrona może być ograniczona jedynie
w szczególnych okolicznościach.", gdy zachodzi konieczność przyznarua
pierwszeństwa innej zasadzie konstytucyjne/s. Pojęcie "szczególnych
okoliczności" definiowane jest zazwyczaj jako sytuacja nadzwyczaj wyjątkowa,
nakazująca dokonanie oceny hierarchii kolidujących ze sobą norm
z uwzględnieniem szeregu okoliczności towarzyszących przeprowadzanej zmianie

·56prawnej .

Obok ww. podstawowych warunków ingerencji w prawa nabyte objęte
ochroną konstytucyjną (odpowiednio w interesy w toku objęte tą ochroną)
z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wywieść można również szereg
dyrektyw szczegółowych pozwalających na ocenę konstytucyjności przepisów
ingerujących w prawa nabyte i interesy w toku:

52 Sformułowane w orzecznictwie Trybunatu podstawowe kryteria dopuszczalności ingerencji w prawa
nabyte (odpowiednio w interesy w toku) niewątpliwie nawiązują do tzw. testu proporcjonalności
dokonywanego przy ingerencji w prawa i wolności konstytucyjne wywodzonego z art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP. Z przepisu tego odtwarzany jest w orzecznictwie Trybunału nakaz, aby każda tego rodzaju ingerencja
ll1 iala charakter:
_ celowy tzn. była uzasadniona realizacją innej wartości lub dobra konstytucyjnego, a przy tym była
przydatna do ich realizacji (tj. rzeczywiście zbliżała do zakładanego celu),
_ niezbędny tzn. była konieczna w tym sensie, że realizacji innych wartości lub dóbr konstytucyjnych nie
można osiągnąć za pomocą innych, nieingerencyj nych, narzędzi prawnych,
_ proporcjonalny (sensu stricto) tzn. jej efekty pozostawać muszą w adekwatnej proporcji do nałożonych
na obywatela ciężarów lub ograniczeń
Por. np. wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt K 8/07, OTK ZU nr 3/ A/2007, poz. 26.
53 Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2002 r., sygn. akt K 45/01, OTK nr 4A/2002, poz. 46.
51 Wyrok TK z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. akt K 5/99.
55 Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2003, sygn. akt K 52/02, OTK nr 6A/2003, poz. 54.
56 Wyrok TK z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. akt K 5/99.
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- po pierwsze, oceniając konstytucyjność przepisów ingerujących w prawa
nabyte i interesy w toku uwzględnić trzeba przedmiot i charakter praw
objętych ochroną na podstawie omawianych zasad

W tym kontekście, w orzecznictwie Trybunału wskazuje się, że ochrona
praw nabytych dotyczy różnego rodzaju praw podmiotowych, także takich, które
nie mają podstawy konstytucyjnej (np. praw rentowych). Jest ona bowiem ściśle
związana z zasadami bezpieczeństwa prawnego i ochrony zaufania do państwa
i prawa, a więc wynika z zasady państwa prawnego wyrażonej wart. 2 Konstytucji
RP5? Mając na uwadze zróżnicowany charakter praw objętych ochroną
na podstawie zasady ochrony praw nabytych, w orzecznictwie Trybunału podkreśla
się, że restrykcyjniej oceniać należy sytuację, gdy ingerencja w prawa nabyte
dotyczy sfery konstytucyjnie chronionych praw i wolności. Te objęte są bowiem
podwójną ochroną konstytucyjną - ogólną wynikającą z art. 2 ustawy zasadniczej
i szczególną wynikającą z przepisów nadających im rangę praw lub wolności
konstytucyjnych.". I tak przykładowo, Trybunał w orzeczeniu z dnia 13 kwietnia
1999 r., sygn. akt K 36/98, wskazał, że w odniesieniu do praw majątkowych
ochrona praw nabytych znajduje dodatkowe potwierdzenie i wzmocnienie wart. 64
ust. 2 Konstytucji RP. Podkreślił następnie, że powiązanie treści zawartych wart. 2
i art. 64 ust. 2 ustawy zasadniczej pozwala na wskazanie, że prawa majątkowe,
które zostały nabyte zgodnie z prawem, podlegać muszą wzmożonej ochronie
konstytucyjnej ".

- po drugie, rozważając dopuszczalność ingerencji w prawa nabyte
i interesy w toku, uwzględnić należy podstawę nabytego lub nabywanego
prawa

W tym kontekście zarówno doktryna, jak i Trybunał odróżniają prawa
nabyte in abstracto (przyznane wprost przez normę prawa) oraz prawa nabyte in
concreto (przyznane indywidualnym i konkretnym aktem organu władzy publicznej
- w szczególności decyzją administracyjną). Każdy z tych typów praw podlega
ochronie na podstawie zasady ochrony praw nabytych, jednak intensywność
ich ochrony jest różna'". W tym kontekście, wskazuje się, że prawa nabyte in

57 Zob. np. wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2006 r., sygn. akt K 11/04.
58 Por. np. wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 21/99.
59 Wyroki TK z dnia 13 kwietnia 1999 L, sygn. akt K 36/98, OTK 1999, nr 3, poz. 40 i z dnia 20
grudnia 1999 L, sygn. akt K 4/99, OTK 1999, nr 7, poz. 165.
60 Zob. szerzej: zob. M. Jackowski, Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Warszawa
2008, s. 146.
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concreto (w szczególności te, których podstawą jest decyzja administracyjna)
są chronione na gruncie Konstytucji RP znacznie intensywniej niż prawa
nabyte in abstracto. Zasadę ochrony takich praw wspiera bowiem zasada pacta
sunt servanda'"; rozumiana jako zasada dotrzymywania umów cywilnoprawnych
oraz trwałości wyroków i decyzji administracyjnych. Jest ona rozwijana
w przepisach ustaw nakazujących m.in. respektowanie mocy obowiązującej
ostatecznych decyzji administracyjnych, z jednoczesnym określeniem
dopuszczalności ich nadzwyczajnego wznawiania, zmiany lub unieważniania.

- po trzecie, istotne znaczenie dla oceny dopuszczalnej ingerencji w prawa
nabyte i interesy w toku ma horyzont czasowy działań podejmowanych
przez uprawnionego w danej sferze życia społecznego

W orzecznictwie TK wskazuje się, że im dłuższa jest perspektywa
czasowa podejmowanych działań, tym silniejsza powinna być ochrona zaufania
do państwa i do stanowionego przez nie prawa'". W tym kontekście, silniejszą
ochroną objęte są prawa funkcjonujące w obrocie przez relatywnie długi okres
czasu. W odniesieniu do praw nabytych z decyzji administracyjnej omawiana
dyrektywa znajduje swoje przełożenie m.in. w niemożliwości wyeliminowania
z obrotu prawnego wadliwej decyzji administracyjnej w drodze stwierdzenia jej
nieważności po 10 latach od dniajej doręczenia adresatowi'".

- wreszcie po czwarte, ale niemniej ważne, oceniając konstytucyjność
przepisów ingerujących w prawa nabyte uwzględnić trzeba,
czy ograniczeniu lub pozbawieniu prawa nabytego towarzyszy odpowiednia
rekompensata ze strony państwa, a także czy przewidziano mechanizmy
pozwalające uprawnionymi na dostosowanie się do nowej sytuacji prawnej

W orzecznictwie Trybunału jednoznacznie podkreśla się, że ograniczanie
praw nabytych uznawać można za zgodne z Konstytucją RP pod warunkiem
wprowadzenia rozwiązań rekompensujących te ograniczenia, zwłaszcza wtedy,
gdy zmiany prawne są konieczne z powodu potrzeby wyeliminowania norm

oj Zob. szerzej: T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji 11' poglądach Trybunału Konstytucyjnego,
Warszawa 2008, s. 116 i następne.
6c Zob. np. wyroki TK z dnia 28 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 3/99 i z dnia 13 marca 2000 r., sygn. akt K
1/99.
6, Przepis art. 156 §2 K.p.a. stanowi, że "Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w §
/ pkt I, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lal, a także gdy decyzja
wywolala nieodwracalne skutki prawne.".

32



zremsxićcpaRTneRS
prawnych wadliwych systemowo lub aksjologicznie'". W wypadku ingerencji
\V prawa nabyte każdy uprawniony musi uzyskać odpowiedni ekwiwalent
za utracone prawo na równych zasadach zgodnie z zasadami sprawiedliwości
społecznej'". Brak stosownego mechanizmu kompensacyjnego uniemożliwia -
zgodnie z wymaganiami proporcjonalności - właściwe zrównoważenie interesu
publicznego i interesu prywatnego'".

4.1.5. Reżim sytuowania reklam w przestrzeni publicznej a ochrona praw
nabytych i interesów w toku

Przenosząc powyżej zreferowane poglądy Trybunału Konstytucyjnego
na grunt dokonywanej analizy prawnej, uznać trzeba, że obecnie obowiązujące
przepisy w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej, oparte
na retrospektywnej mocy obowiązującej uchwały reklamowej, nie spełniają
warunków dopuszczalnej ingerencji publicznej w prawa słusznie nabyte i interesy
w toku w zakresie dotyczącym:

nabytego, na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę
lub niezakwestionowanego zgłoszenia robót budowlanych
prawa do zabudowy i zagospodarowania nieruchomości na cele
reklamowe,

będących w toku interesów inwestorów, którzy wystąpili
z wnioskiem o uzyskanie ww. pozwolenia lub dokonali ww.
zgłoszenia, a procedury te nie zostały na dzień wejścia w życie
uchwały reklamowej w sposób ostateczny zakończone
(zwłaszcza gdy czynności podejmowane przez inwestorów
opierały się na wcześniej uzyskanych przez nich decyzjach
o warunkach zabudowy).

Uzasadniając powyższą tezę, wskazać trzeba, że:

1) inkorporowane w decyzjach administracyjnych lub w milczących
rozstrzygnięciach organów administracj i publicznej (którym.
ustawodawca przypisuje tożsame znaczenie i moc prawną jak

6~ Wyrok TK z dnia 16 marca 20 lOr., sygn. akt K 17/09.
6) Wyrok TK z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt K 32/05.
66 Por. np. wyrok TK z dnia 25 listopada 2003 L, sygn. akt K 37/02, OTK-A 2003, nr 9, poz. 96.
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"klasycznym" decyzjom administracyjnyrn'") prawa dotyczące
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej, stanowią prawa i wolności
objęte wzmożoną ochroną konstytucyjną jako że:

- stanowią uprawnienia składaj ące się na prawa i wolności
konstytucyjne (prawo własności oraz wolność
działalności gospodarczej),

ich podstawą są indywidualne rozstrzygnięcia
administracyjne podejmowane przez organy administracji
publicznej na zasadach i w trybie przewidzianych
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - a tym
samym, zostały one nabyte in concreto,

- część z nich funkcjonuje w obrocie prawnym w okresie
dłuższym niż 10 lat, a zdecydowana większość spośród
nich była lokalizowana w przestrzeni publicznej
z założeniem ich użytkowania w perspektywie dłuższej
niż 10 lat,

- mają istotną wartość majątkową, a ich ograniczenie lub
odebranie skutkuje wyrniemą szkodą po stronie
uprawnionego,

2) zakwalifikowanie ochrony krajobrazu do wartości lub dóbr
konstytucyjnych uzasadniających przewidzianą w U.p.Z.p. ingerencję
w prawa nabyte i interesy w toku budzi poważne wątpliwości,
zwłaszcza przy uwzględnieniu okoliczności, że uchwała reklamowa
stanowi powszechny, a nie szczególny instrument ochrony krajobrazu,

3) ograniczeniu lub utracie praw nabytych na gruncie u.p.z.p. w związku
z uchwaleniem uchwały reklamowej nie towarzyszą żadne mechanizmy
rekompensacyjne dla podmiotów, których prawa są ograniczane lub
uchylane.

67 Zob. przepisy Działu J[ Rozdziału 8a K.p.a.
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Rozwijając powyższe, wskazać trzeba w pierwszej kolejności, że ochronę
nabytego przez inwestora prawa do zlokalizowania nośnika reklamowego
w przestrzeni publicznej, można rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia zasady
ochrony praw nabytych, o której mowa wart. 2 Konstytucji RP, ale również
z punktu widzenia:

- reżimu ochrony prawa własności (zgodnie z art. 21
Konstytucj i Rp68),

art. 64 ust. 1-3

- reżimu ochrony wolności działalności gospodarczej (zgodnie z art. 20 22
Konstytucji RP69).

Nie ulega wątpliwości, że określenie zasad i warunków sytuowania reklam
w uchwale rady gminy stanowi ingerencję w prawo własności nieruchomości,
wyznaczając ramy składającego się nań uprawnienia do korzystania z przedmiotu
tego prawa. Na ten aspekt zwrócono uwagę już w toku prac legislacyjnych nad
projektem ustawy krajobrazowej, gdzie w opiniach Biura Analiz Sejmowych
podniesiono m.in. że:

- wprowadzanie odrębnego trybu dla uchwalania lub zmiany uregulowań
dotyczących części zagadnień, które mogą być objęte miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w sposób zaproponowany wart. 7 pkt 3
Projektu budzi wątpliwości z punktu widzenia art. 32 ust. 1 oraz art. 64
ust. 2 Konstytucji RP70,

GS Przepisy te stanowią odpowiednio:
"Art. 2/. /. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
odszkodowaniem. "
"Arl. 64. l. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Wlasnosć, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie
prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, 111jakim nie narusza ona istoty
prawa wlasnosci."
69 Przepisy te stanowią odpowiednio:
,.Art. 20. Spoleczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoset dzialalnosci gospodarczej, własnosci
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej."
..Art. 22. Ograniczenie wolnoset działalności gospodarczejjest dopuszczalne tylko HI drodze ustawy i tylko
ze względu na ważny interes publiczny. "
70 B. Lackoroński. Opinia prawna z dnia 4 lipca 20/4 r. do zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym proponowanej wart. 7 pkt 3 projektu ustawy o zmianie
niektotych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr J 525), dostępna pod
adresem WWW:
hrtp:/iorka.sejlll. 2ov.pl/l'exdomk7.nsfOpdodl")OpenPage&nr= 1525 [cytowane dnia 20 kwietnia 2018 r.]
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stworzenie możliwości dokonywania zmian zasad zabudowy
i zagospodarowania nieruchomości w drodze zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane powinno wiązać
się z zapewnieniem ochrony interesów w toku (art. 2 Konstytucji RP) 71,

- konstytucyjne regulacje odwołujące się do zasady sprawiedliwości
społecznej oraz równości zawarte wart. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji
RP uzasadniają obowiązek przewidzenia odszkodowania dla właścicieli
nieruchomości objętych ograniczeniami wynikającymi z zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, wtedy gdy
wskutek tych ograniczeń dochodzi do wyłączenia lub istotnego
ograniczenia prawa do używania lub pobierania pożytków z nieruchomości
w dotychczasowym zakresie".

Podkreślić trzeba, że wyżej przytoczone tezy z Opinii sejmowych zostały
sformułowane w oparciu o pierwotny projekt ustawy, w którym
nie przewidywano retrospektywnej mocy uchwały reklamowej, a tym samym
dotyczyły one jedynie ograniczeń prawa własności w zakresie potencjalnych
możliwości korzystania z nieruchomości przez właściciela. Sygnalizowane w nich
wątpliwości, co do proporcjonalności ograniczeń prawa własności w drodze uchwał
reklamowych, nabierają tym samym jeszcze bardziej na sile, w odniesieniu do tych
sytuacji, gdy sposób korzystania z nieruchomości przez właściciela na cele
reklamowe został już skonkretyzowany w drodze ostatecznych rozstrzygnięć
administracyjnych, a uchwała reklamowa narusza te rozstrzygnięcia. W takich
bowiem przypadkach ingerencja dokonywana uchwałą reklamową w prawo
własności musi być rozpatrywana łącznie zarówno z punktu widzenia reżimu

71 B. Lackoroński, Opinia z dnia 5 września 20/4 r. dotycząca zagadnie/I związanych z projektem ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku ze 'wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr /525),
dostępna pod adresem WWW:
http://orka.scjnumv.pl!rcxdo1l1k7.nsf/Opdoclr'lOpcnPage&nr= 1525 [cytowane dnia 20 kwietnia 2018 r.]
72 B. Lackoroński. Opinia z dnia 5 września 20/4 r. dotycząca zagadnie/l związanych z projektem ustawy o
zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk 111' /525), dostępna
pod adresem WWW:
http://orka.sejl11.gov.pl/rexdomk7.l1sf/Opdoclr'iOpenPage&nr= 1525 [cytowane dnia 20 kwietnia 2018 r.]
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ochrony prawa własności (art. 21 i art. 64 Konstytucji RP), jak i z punktu widzenia
reżimu ochrony praw nabytych (art. 2 Konstytucji RP).

W analogiczny sposób należy oceniać ingerencję w prawa nabyte innych
niż właściciel podmiotów uprawnionych z ostatecznych pozwoleń budowlanych
i niezakwestionowanych zgłoszeń robót budowlanych. Podkreślić bowiem trzeba,
że wolnością konstytucyjną, która doznawać może ograniczenia na skutek wejścia
w życie uchwał reklamowych jest także wolność działalności gospodarczej
- rozumiana w doktrynie jako wolność od nadmiernej ingerencji władzy publicznej

d . ł l ,,73
W tę ZJa a nosc .

Nie ulega wątpliwości, że nośniki reklamowe w przestrzeni publicznej
lokalizowane są zazwyczaj przez przedsiębiorców działających na rynku reklamy
zewnętrznej, przypadki ich lokalizowania we własnym zakresie przez właścicieli
nieruchomości, lub przedsiębiorców zainteresowanych tą formą promowania swojej
działalności, z uwagi na czaso- i kosztochłonność tego przedsięwzięcia, należą
do rzadkości. Z punktu widzenia ww. przedsiębiorców działających na rynku

reklamy zewnętrznej lokalizowanie reklam w przestrzeni publicznej stanowi istotę
(przedmiot) wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W tym ujęciu
prawo do zabudowy i zagospodarowania nieruchomości na cele reklamowe
inkorporowane w ostatecznym pozwoleniu na budowę lub niezakwestionowanym
zgłoszeniu robót budowlanych uzyskane przez inwestora jest prawem niezbędnym
do wykonywania jego działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Stanowi ono tym samym prawo majątkowe związane
z wykonywaną działalnością gospodarczą. W tym ujęciu, ograniczenia
lokalizowania reklam w przestrzeni publicznej ogramczają wykonywanie
działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców działających
na rynku reklamy zewnętrznej, które objęte jest ochroną konstytucyjną
na podstawie wspomnianych przepisów art. 20 i 22 Konstytucji RP74.

73 Por. np. S. Biernat, A. Wasilewski, Ustawa o dzialalnosci gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997, s. 25.
7-1 Odpowiednie wnioski sformułować można także w odniesieniu do wspomnianych przypadków lokalizacji
nośników reklamowych w przestrzeni publicznej bezpośrednio przez samych przedsiębiorców, którzy
wybierają tą formę promowania swojej działalności gospodarczej. W takich sytuacjach, realizacja obowiązku
dostosowawczego stanowi również ograniczenie ich wolności działalności gospodarczej rozumianej w tym
przypadku jako wolność reklamowania swojej działalności. W tym kontekście podkreślić trzeba, że wolność
reklamowania prowadzonej dzialalności gospodarczej jest w doktrynie kwalifikowana jako wolność
składająca się na konstytucyjną wolność dzialalności gospodarczej - Zob. np. R. Skubisz, Zakaz reklamy
napojów alkoholowych, "Rejent" 1998, nr 10, s. 14; A. Masiota, J. Masiota, Zakaz reklamy a prawo do
rzetelnej informacji (w świetle przepisow o adwokaturze), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny"
2002, z. 4, s. 58; D. E. Harasimiuk, Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Warszawa

37



Z18ffiSKl&
paRTn8RS

Na konieczność oceny ograniczeń i zakazów wprowadzanych uchwałą
reklamową także z punktu widzenia ograniczenia swobody działalności
gospodarczej zwraca również uwagę doktryna.". Część z jej przedstawicieli
wskazuje wprost, że ustalenia uchwały krajobrazowej powinny uwzględniać
warunki wyznaczane konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej,
o której mowa wart. 22 Konstytucj i RP 76.

Podobnie jak w przypadku praw właścicieli nieruchomości, tak
i w odniesieniu do praw inwestorów legitymujących się ostatecznym pozwoleniem
na budowę lub niezakwestionowanym zgłoszeniem robót budowlanych na cele
reklamowe, prawa te objęte są wzmocnioną ochroną konstytucyjną, na którą składa
się łącznie ochrona praw nabytych wynikająca z art. 2 Konstytucji RP oraz ochrona
wolności działalności gospodarczej wynikająca z art. 20 i 22 Konstytucji RP.

Powyższe okoliczności nakazują oceniać ingerencję w te prawa w sposób
wysoce restrykcyjny, a ewentualne wątpliwości, co do dopuszczalności
ich ograniczenia lub uchylenia rozstrzygać na korzyść uprawnionego,

Odnosząc powyższe ustalenia do wyjściowego i podstawowego warunku
ingerencji ustawowej w prawa nabyte (odpowiednio w interesy w toku), jakim jest
konieczność realizacji lub ochrony innej wartości lub dobra konstytucyjnego
kosztem praw ograniczanych lub uchylanych, trudno jest jednoznacznie stwierdzić,
czy dbałość o krajobraz jest wartością lub zasadą konstytucyjną - nie została
ona bowiem wprost wyartykułowana w przepisach ustawy zasadniczej. W doktrynie
wskazuje się, że ochronę krajobrazu można zakwalifikować jako składową ochrony
środowiska" i w takim jej rozumieniu uznać, że jest ona objęta ochroną
konstytucyjną na podstawie:

- art. 5 Konstytucji RP, który stanowi, że "Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalnosci swojego terytorium, zapewnia wolności

20 I I. s. 63; J. Dudzik, R. Skubisz, Komentarz do art. /6 [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2016, s. 586.
75 A. Fogel, Komentarz do art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] A. Fogel
(red.), Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w zwiqzku ze wzmocnieniem
narzqdzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2016, s. 130.
76 T. Bąkowski, Zakres swobody i wladztwa planistycznego gminy w kształtowaniu tresci uchwaly
krajobrazowej, GSP 2017, Nr 2, s. 66 ..
77 Por. np. P. Sarnecki, uwagi do art. 5, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie]. Komentarz, red. L.
Garlicki, Warszawa 2001.
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i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju",

- oraz art. 74 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym "Odu'ona środowiska
jest obowiązkiem władz publicznych".

Wyżej zacytowany pogląd doktrynalny opiera się na ustawowym
rozumieniu pojęcia "ochrona środowiska"n i nie został on dotychczas przeniesiony
w sposób jednoznaczny przez Trybunał na grunt jego rozumienia
konstytucyjnego", stąd też należy do niego podchodzić z dużą dozą ostrożności,
uwzględniając fakt, że przepisów Konstytucji RP nie można interpretować przez
pryzmat przepisów ustawowych, a zwroty normatywne, którymi posługuje
się Konstytucja RP mają autonomiczny charakter względem innych zwrotów
normatywnych, jakimi posługuje się polski porządek prawny.

Podkreślić dalej trzeba, że trudność w zakwalifikowaniu przedmiotu
ochrony obejmowanego uchwałami reklamowymi do dóbr i wartości
konstytucyjnych ma znacznie szerszy kontekst, aniżeli zakwalifikowanie ochrony
krajobrazu jako elementu składowego ochrony środowiska. Zwrócić bowiem należy
za doktryną uwagę, co często umyka w debacie publicznej, że przypisane
samorządowi gminnemu narzędzia prawne w zakresie określania zasad i warunków
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej, nie służą ochronie krajobrazu jako
wartości o wyjątkowych cechach, wymagających szczególnej ochrony prawnej
(w przeciwieństwie do takich instrumentów prawnych, jak np. parki krajobrazowe),
lecz ochronie szerszej, która określana jest w piśmiennictwie mianem "ochrony
widoku" tj. krajobrazu niekoniecznie cechującego się "cennymi" walorami
wymagającymi zachowania i niekoniecznie wywołującego pozytywne odczucia
społecznc'". W tym kontekście podkreślić trzeba, że skorzystanie przez samorząd
gmmny z instrumentarium "walki z chaosem reklamowym" nie wymaga

78 Zgodnie z art. 3 pkt 39 U.PO.ś. przez pojęcie środowisko należy rozumieć "ogól elementów przyrodniczych,
HI tym także przekształconych w wyniku dzialalnosci człowieka. a w szczególności powierzchnię ziemi,
kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostale elementy różnorodności biologicznej, a także
wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami",
79 Problem ten był częściowo rozważany w wyroku TK z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt Kp 2/09, jednakże
sprawa rozstrzygana przez Trybunał dotyczyła nie tyle ochrony krajobrazu jako widoku, lecz bardziej
ochrony krajobrazu jako obszaru o szczególnych walorach istotnych z punktu widzenia zachowania
dziedzictwa kulturowego.
SD Zob. szerzej: A. Sypnicki, M. Rypina, Propozycje nowych regulacji z zakresu ochrony krajobrazu (w tym
ochrony widoku), [w:] A. Plucińska-Filipowicz (red.), M. Wierzbowski (red.), Proces inwestycji
budowlanych, Warszawa 2015.
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przeprowadzenia ani identyfikacji, ani waloryzacji krajobrazu obejmowanego
ochroną, jak ma to miejsce w przypadku innych instrumentów prawnych służących
ochronie krajobrazu. Postanowienia uchwał reklamowych nie są instrumentem
ochrony szczególnej, dedykowanej krajobrazom o istotnym znaczemu
przyrodniczym lub kulturowym, w szczególności nie służą one ochronie
krajobrazów priorytetowych w rozumieniu art. 2 pkt 16f u.p.z.p.". Mogą one tym
samym ograniczać lokalizację reklam na mniej lub bardziej cennych krajobrazowo
obszarach gminy np. miejskiej, zabytkowej starówce, jak również na obszarach
o wątpliwych walorach krajobrazowych np. na terenach zdegradowanych,
uprzemysłowionych 82.

W kontekście wyżej poczynionych uwag, odpowiedź na pytanie
o uzasadnienie konstytucyjne ograniczenia lub pozbawienia uprawnionych praw
nabytych z ostatecznych pozwoleń na budowę i niezakwestionowanych zgłoszeń
robót budowlanych immanentnie związanych z prawami i wolnościami objętych
wzmożoną ochroną konstytucyjną wydaje się negatywna, a z pewnością
negatywna jest odpowiedź na pytanie o zachowanie wymaganej konstytucyjnie
proporcjonalności tej ingerencji z punktu widzenia wyważenia wartości
chronionej i wartości naruszanej. Nie w każdym bowiem przypadku wartość
chroniona (krajobraz) wymaga zapewnienia wzmożonej ochrony prawnej (przepisy
U.p.Z.p. tego rodzaju ochronę zastrzegają dla krajobrazów priorytetowych). Z tego
punktu widzenia mechanizm bezwzględnej retrospektywności uchwał reklamowych
konstruowany w oderwaniu od wartości chronionego dobra jawi się jako
rozwiązanie nieadekwatne do dokonywanych nimi naruszeń praw i wolności
konstytucyjnych.

Nie bez znaczenia dla wyżej sformułowanego wniosku
o nieproporcjonalności ingerencji uchwały reklamowej w prawa nabyte pozostaje
również podstawa nabywanego i ograniczanego prawa. Niewątpliwie, prawo
do zabudowy i zagospodarowania nieruchomości na cele reklamowe inkorporowane
w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub niezakwestionowanym
zgłoszeniu robót budowlanych jest prawem nabytym in concreto
tzn. skonkretyzowanym w odniesieniu do indywidualnie wskazanego podmiotu

SI Zgodnie z tym przepisem krajobrazem priorytetowym jest "krajobraz szczególnie cenny dla spoleczeństwa
ze względu na swoje wartosci przyrodnicze, ku/turo we, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne,
ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki JI!)ll11agajacJ! zac/IOJI!{1llia lub okrd/enia zasad i
warunk(lIv jego ksnałtowania",
82 W tych przypadkach nierzadko jest tak, że urządzenie lub tablica reklamowa jest elementem przestrzeni
zwiększającą jego wartość krajobrazową.
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rozstrzygnięciem administracyjnym objętym tzw. powagą władztwa państwowego.
Jak już podniesiono, prawa nabyte in concreto objęte są znacznie silniejszą
ochroną konstytucyjną, aniżeli uprawnienia wynikające wprost z przepisów
ustawy (tj. prawa nabyte in abstracto).

Dokonując oceny omawianego mechanizmu retrospektywnego działania
uchwały reklamowej z punktu widzenia podstawy nabywanych praw, w które ona
ingeruje, nie sposób nie skonfrontować go z obowiązującymi na zasadach ogólnych
mechanizmami wzruszania prawidłowych decyzji administracyjnych (odpowiednio
prawidłowych milczących rozstrzygnięć administracyjnych), które wyznaczają
standardy systemowe tego rodzaju rozwiązań normatywnych.

W prawie polskim dopuszczalne są sytuacje pozbawienia uprawmonego
prawa nabytego na drodze niewadliwej decyzji administracyjnej lub milczącego
załatwienia sprawy (art. 122g K.p.a.83). Mają one jednak charakter szczególny
i możliwe są:

- za wyraźnie udzieloną zgodą adresata decyzji w trybie art. 155 K.p.a.,
zgodnie z którym:

""Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes społeczny lub słuszny interes strony; [. ..}." ,

bez zgody adresata rozstrzygnięcia administracyjnego, lecz
w wyjątkowych przypadkach i za odszkodowaniem za poniesioną szkodę
w trybie art. 161 K.p.a., zgodnie z którym:

,,§ l. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą
decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunqć stanu
zagraźajqcego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym
szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Panstwa.
§ 2. Uprawnienia określone w § l w stosunku do decyzji wydanych przez
organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących

83 Przepis ten stanowi, że do spraw załatwionych milcząco przepisy rozdziałów 12 i 13 w dziale H K.p.a.
(dotyczące wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych) stosuje się odpowiednio.
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do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują rćwnież
wojewodzie.
§ 3. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany
decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesionq rzeczywistą
szkodę od organu, który uchylił lub zmienił tę decyzję; organ ten, w drodze
decyzji, orzeka również o odszkodowaniu.
§ 4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat
od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca
decyzje. "

Zgodnie z wyżej zacytowanymi przepisami pozbawienie uprawnionego
prawa z ostatecznej, niewadliwej decyzji administracyjnej (odpowiednio
ostatecznego rozstrzygnięcia administracyjnego podjętego w trybie milczącego
załatwienia sprawy) wbrew jego woli możliwe jest wyłącznie pod warunkiem
ziszczenia SIę w konkretnej sprawie ściśle określonych przesłanek
sprowadzających się do stwierdzenia zagrożenia jednego z najcenniejszych dóbr
prawnych (życia, zdrowia ludzkiego, stanu gospodarki narodowej, ważnego interesu
państwa polskiego) i pod warunkiem równocześnie dokonanej rekompensaty.
Tym samym, zmiana lub uchylenie ostatecznej, niewadliwej decyzji
administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo, bez jej zgody, możliwe jest
jedynie w tzw. stanach najwyższej konieczności i za odszkodowaniem.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że roszczenie odszkodowawcze w tym
przypadku nie jest oparte na odpowiedzialności ex contractu ani ex delicto, lecz
na odpowiedzialności za szkody wyrządzone zgodnym z prawem działaniem
przy wykonywaniu funkcji publicznych - służąc realizacji zasad słuszności
i sprawiedliwości społecznej, których zastosowanie w tym przypadku jawi się jako

. 84oczywrste .

W doktrynie prawa administracyjnego sytuacja pozbawienia podmiotu
uprawnionego prawa nabytego na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej
(odpowiednio ostatecznie załatwionej sprawy administracyjnej w sposób milczący)
określana jest mianem "wywłaszczenia z prawa", które konstrukcyjnie powinno być
oceniane według tych samych zasad, co wywłaszczenie z prawa własności
nieruchomości na cele użyteczności publicznej'". W obu bowiem przypadkach

S.j Por. 1. Boć, Wyrównanie strat wynikłych z legalnych dzialati administracji, Wrocław 1971, s. 54.
S5 Zob. np. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 461.
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ochrona i trwałość prawa w rozumieniu podmiotowym koliduje z inną wartością,
której ustawodawca daje pierwszeństwo'".

Nawiązując do przyjętych na gruncie K.p.a. rozwiązań systemowych,
podkreślić trzeba, że w znowelizowanych przepisach U.p.Z.p. nie przewidziano:

- konieczności rozstrzygania, czy w konkretnym przypadku (w odniesieniu
do konkretnego nośnika reklamowego) ochrona krajobrazu uzasadnia
ograniczenie lub pozbawienie prawa nabytego z decyzji administracyjnej -
rozstrzygnięcia planistyczne formułowane w uchwale rady gminy mają
charakter generalny a ich treść wypracowywana jest w oderwaniu od stanu
prawnego obiektów których uchwała dotyczy, nadto, w przeciwieństwie
do rozstrzygnięć podejmowanych w planach miejscowych, przyjmowane
w uchwale reklamowej zasady i warunki nie muszą zawierać

'ł d' . 87szczego owego uzasa rnerna prawnego ,

- żadnych mechanizmów odszkodowawczych dla podmiotów, których
prawa i wolności konstytucyjne zostają ograniczone wskutek wejścia
w życie uchwały reklamowej.

Obowiązujące przepisy u.p.z.p. nie określają statusu prawnego wydanych
rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania
terenu, które przewidują warunki i zasady lokalizacji reklam w przestrzeni
publicznej w sposób niezgodny z uchwałą reklamową. Nie określają one
w szczególności procedur uchylenia lub zmiany ostatecznych decyzji
administracyjnych w takich sytuacjach. W konsekwencji przyjąć należy,
że w sposób dorozumiany przepisy te zakładają wygaśnięcie tych decyzji, które nie
mogą się ostać w obrocie prawnym w związku z konieczność zrealizowania
obowiązków dostosowawczych przewidzianych uchwałą reklamową.
Taki mechanizm nie tylko godzi w zasadę ochrony praw nabytych, ale również
poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli, którzy we własnym zakresie muszą
ocenić, czy uzyskane przez nich prawo legitymizuje ich do dalszego użytkowania
zrealizowanego obiektu i w jakim zakresie.

86 T. Kielkowski, Komentarz do ar/o 161 kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] H. Knysiak-
Malczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015, dostępny w SIP LEX.
87 Zgodnie z art. 15 ust. I u.p.z.p. uzasadnienie projektu planu miejscowego musi obejmować m.in. sposób
realizacj i wymogu wyważenia interesu publicznego i interesu prywatnego, o którym mowa w mi. l ust. 3
ustawy.
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Z uwagi na wspomniany już fakt, że lokalizowanie nośników reklamowych
jest formą wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
działających na rynku reklamy zewnętrznej, a tym samym, stanowi źródło
ich dochodów, szczególnie negatywnie ocenić należy brak zagwarantowania
w ustawie jakichkolwiek mechanizmów kompensacyjnych za utratę lub
ograniczenie ich praw wskutek wejścia w życie uchwały reklamowej. W tym
kontekście podkreślić trzeba, że zrealizowanie nośnika reklamowego w przestrzeni
publicznej jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym i ekonomicznym.
Zazwyczaj wymaga przeprowadzenia sformalizowanej, wieloetapowej procedury
administracyjnej, na którą składa się: konieczność uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy (w odniesieniu do nieruchomości nieobjętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, czyli w odniesieniu do zdecydowanej
większości nieruchomości w skali kraju), a następnie uzyskania pozwolenia
na budowę (ewentualnie dokonania zgłoszenia robót budowlanych). Często
w procesie inwestycyjnym konieczne jest także uzyskanie decyzji i zgód
szczególnych np. pozwolenia konserwatorskiego, czy zezwolenia zarządcy drogi.
Obok konieczności spełnienia szeregu warunków formalnoprawnych,
zlokalizowanie nośnika w przestrzeni publicznej wymaga także niemałych
nakładów finansowych - na ponoszone przez przedsiębiorców koszty w tym
zakresie składają się nie tylko koszty samych nośników, ale również koszty
uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz koszty projektowe
i organizacyjne. O rentowności realizowanego przedsięwzięcia przesądza wreszcie
ryzyko biznesowe związane z prognozowanym, rzeczywistym wykorzystaniem
nośnika na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Stąd też, jak już
wspomniano, nośniki reklamowe są lokalizowane z założeniem ich użytkowania
w perspektywie czasowej przekraczającej zazwyczaj okres 10 lat.

W kontekście wyżej poczynionych uwag, brak mechanizmów
odszkodowawczych z tytułu szkód spowodowanych koniecznością realizacji
obowiązków dostosowawczych określanych uchwałą reklamową, z uwagi
na wysoką dolegliwość utraty lub ograniczenia nabytego prawa, uznać należy
za niezgodny z dyrektywami leżącymi u podstaw:

- zasady lojalności państwa względem obywatela,

- oraz zasady zapewnienia obywatelowi bezpieczeństwa prawnego
w ramach podejmowanych przez niego działań zgodnych z porządkiem

prawnym.
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W podobny sposób niezagwarantowanie w przepisach u.p.z.p. inwestorom
żadnego ekwiwalentu za tracone przez nich uprawnienia oceniane jest w literaturze
przedmiotu, w której wskazuje się, że brak mechanizmów rekompensacyjnych
w tych przypadkach stanowi niewątpliwą lukę prawną obowiązujących regulacji
ustawowych ''.

4.1.6. Brak realizacji ochrony praw nabytych i interesów w toku a zasady
sprawiedliwości społecznej

Słowem zakończenia wskazać trzeba także, że z problematyką braku
zagwarantowania w przepisach U.p.Z.p. ochrony praw słusznie nabytych i interesów
w toku związana jest także problematyka braku realizacji przez ustawodawcę
w przyjętym przez niego modelu obowiązywania uchwały reklamowej
konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada ta doznaje na gruncie
obowiązujących przepisów dwukrotnego naruszenia:

po pierwsze, poprzez przyznanie radzie gminy kompetencji do wyłączenia
spod obowiązku dostosowawczego jedynie określonych rodzajowo obiektów
tj. obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, w sytuacji, gdy brak jest
przesłanek konstytucyjnych dla odmiennego stosowania zasady ochrony
praw słusznie nabytych w zależności od rodzaju rzeczy, prawo do której jest
chronione" ,

po drugie, zrównania w sytuacji prawnej nośników reklamowych
zlokalizowanych w sposób legalny przed dniem wejścia w życie uchwały
reklamowej z nośnikami zrealizowanymi przed tą datą w sposób samowolny
Ci niezalegalizowanych), w sytuacji gdy możliwe jest jednoznaczne
wskazanie uzasadnienia konstytucyjnego dla odmiennego ich traktowania
przez polski porządek prawny (w szczególności obejmującego omówioną
zasadę ochronę praw nabytych).

as lob. szerzej np. R. Lewicka, Ochrona krajobrazu w planowaniu przestrzennym, [w: l A. Kaźm ierska-
Patrzyczna (red.), P. Korzeniowski (red.), M. Stahl (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i
prawa ochrony środowiska, Warszawa 2017.
89 Tak: M. Zamorska w trakcie swojego wystąpienia na konferencji naukowej "Uchwala krajobrazowa -
aspekty prawne" zorganizowanej przez Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która
odbyła się w Szczecinie 8.09.2017 r.
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W kontekście wyżej poczynionych uwag podkreślić trzeba, że zgodnie
z ustaloną linią orzeczniczą zapoczątkowaną orzeczeniem z 9 marca 1988 r.90

równość wobec prawa definiowana jest przez TK jako dyrektywa równego
traktowania wszystkich podmiotów prawa (adresatów norm prawnych),
charakteryzujących się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną).
Jednocześnie z zasady równego traktowania wynika dyrektywa różnego
traktowania podmiotów różnych, a więc niemających relewantnej cechy
wspólnej w podanym wyżej rozurnieniu ".

Mając na uwadze powyższe uwagi, dokonane przez ustawodawcę
zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów użytkujących tablice i urządzenia
reklamowe w stosunku do sytuacji prawnej podmiotów użytkujących inne obiekty
obejmowane postanowieniami uchwały, pomimo, iż ich lokalizacja w przestrzeni
publicznej przed dniem wejścia w życie uchwały reklamowej wiązała się
z analogicznymi warunkami prawnymi, nie znajduje żadnego racjonalnego
uzasadnienia normatywnego. Równocześnie, zrównanie sytuacji prawnej
podmiotów użytkujących nośniki legalne i nielegalne, pomimo oczywistych różnic
w zakresie ingerencji tych nośników w przestrzeń publiczną oraz postaw tych
podmiotów względem obowiązującego porządku prawnego jawi się jako działanie
wypaczające zasady słuszności i sprawiedliwości.

4.1.7. Uwagi podsumowujące

W ramach zakończenia, nie sposób również nie wspomnieć, że problem
braku zagwarantowania w przepisach u.p.z.p. ochrony praw nabytych i interesów
w toku w odniesieniu do nośników reklamowych zlokalizowanych w przestrzeni
publicznej na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę
lub niezakwestionowanego zgłoszenia robót budowlanych przed dniem wejścia
w życie uchwały reklamowej znalazł już swoje przełożenie w praktyce
stosowania obowiązujących - zaledwie od 2 lat - regulacji prawnych. Wskazać
bowiem należy, że:

- problematyka ochrony praw nabytych i interesów w toku została
podniesiona w dotychczas wydanych wyrokach sądowych, w których
kontrolowano legalność podjętych uchwał reklamowych dla Miasta Opola'"

90 Sygn akt U 7/87, OTK w 1988 r., poz. l.
91 Zob. np. wyrok TK z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt K 27/09.
92 Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II SA/Op 196/17, CBOSA.
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i Miasta Łodzi93. Wskazano w nich, że ewentualne naruszenie ochrony
praw nabytych i interesów w toku na gruncie U.p.Z.p. nie może stanowić
samoistnej podstawy do kwestionowania uchwał reklamowych
podejmowanych przez samorządy gminne, może natomiast stanowić
podstawę do kwestionowania konstytucyjności obowiązujących
przepisów ustawowych, które z tego punktu widzenia budzą poważne
wątpliwości prawne,

- wzgląd na potrzebę ochrony praw nabytych sprawia, że w niektórych
gminach, pomimo braku wyraźnego umocowania ustawowego
do takiego działania, wyłącza się istniejące tablice i urządzenia reklamowe
spod nakazu ich dostosowania do postanowień uchwały reklamowej.
Rozwiązanie tego rodzaju przewiduje np. uchwała reklamowa Gminy
Kobylnica, w której wprost wyłączono z obowiązku dostosowawczego
tablice lub urządzenia reklamowe posadowione zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego". W podobnym kierunku zmierza projekt uchwały
krajobrazowej miasta Szczecin, zgodnie z którym mogą pozostać
w dotychczasowym stanie wszystkie tablice urządzenia reklamowe
usytuowane do 1.01.1989 r., a inne wówczas, gdy powstały zgodnie
z przepisami prawa budowlanego ". Projekt krakowskiej uchwały
reklamowej zwalnia natomiast z obowiązku dostosowania tablice lub
urządzenia reklamowe powstałe przed 1989 r. 96

Reasumując, problem braku zagwarantowania na gruncie przepisów u.p.z.p.
realizacji konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych i interesów w toku
w związku z retrospektywnym działaniem uchwały reklamowej, stanowi
niewątpliwie podstawowy mankament systemowy obecnie obowiązującego
reżimu prawnego w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej, który
wymaga pilnej i stanowczej interwencji ustawodawczej. Zmiana przepisów
w tym zakresie ułatwi wdrażanie modelu ochrony krajobrazu gmmnego przed

9, Wyrok WSA w Łodzi z dnia II sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 523/17, CBOSA.
94 Przepis §8 ust. 3 uchwały stanowi, że .Okresla się termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i
uriqdzeń reklamowych (lqcznie z szyldami), z wylqczeniem tablic reklamowych i urządze/l reklamowych
posadowionych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na 60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
uchwały",
95 Dokument pt. uchwala krajobrazowa miasta Szczecin 2017, s. 23, dostępny pod adresem WWW:
ilttp:!!krajobraz.szczecin.pl/files!konsultacje UK.pdf [dostęp dnia 10 kwietnia 2018 r.].
9G §23 ust. 4 pkt 2 projektu uchwały wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 9 kwietnia do 9 maja
2018 r., dostępnego pod adresem WWW: https:l/www.bip.kt-akow.pll'?dok id=7! 173&metka=! 8:vReg=!
[dostęp dnia 10 kwietnia 2018 r.].
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natłokiem nielegalnych nośników reklamowych, zmniejszając sprzeciw społeczny
wobec podejmowanych rozstrzygnięć planistycznych. Zmniejszy ona również
ryzyko zakwestionowania obowiązujących przepisów przez Trybunał
Konstytucyjny w przyszłości.

4.2. Problematyka nieokreśloności przepisów wyznaczających reżim
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej

Poważną wadą obecnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie
reżimu sytuowania reklam w przestrzeni publicznej jest nadmiernie szeroki zakres
znaczeniowy definicji ustawowych kluczowych dla przyjmowanych przez
samorządy gminne rozwiązań normatywnych w ramach uchwał reklamowych,
a nadto niezgodność systemowa definicji legalnych wyznaczających ten reżim
na gruncie ustaw powiązanych.

Rolę definicji legalnych, jakimi posługuje SIę polskie ustawodawstwo,
celnie sformułował M. Zieliński, podnosząc, że stanowią one "niezwykle cenny
środek ułatwiania adekwatnego kontaktu ustawodawcy z odbiorcami tekstów
prawnych'i", Definicja legalna narzuca określone rozumienie słów czy zwrotów
występujących w tekstach prawnych - z założenia ma zatem likwidować bądź
co najmniej zmniejszać wieloznaczność słownikową zwrotów języka ogólnego bądź
wyspecjalizowanego, którymi posługuje się prawodawca'". A mówiąc prościej,
zdefiniowanie w sposób legalny pojęć używanych przez ustawodawcę ma na celu
ułatwienie procesu stosowania przepisów prawa operujących tymi pojęciami.
A contrario, za wadliwe uznać należy definicje, które proces ten komplikują.

Podkreślić trzeba, że poprawne formułowanie definicji legalnych stanowi
wyraz realizacji konstytucyjnych zasad zapewniania pewności i bezpieczeństwa
prawnego adresatom norm prawnych oraz pogłębiania ich zaufania do państwa
i stanowionego przez nie prawa.". W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
za niedopuszczalne uznaje się funkcjonowanie w systemie prawnym przepisów
definicyjnych, które dają organom państwa zbyt dużą swobodę, prowadzącą
do nadmiernej dowolności podejmowanych przez nich rozstrzygnięć 100. Organy
władzy publicznej, działając w duchu budowania zaufania obywatela do państwa

9, M. Zieliński, Wykładnia prawa: zasady, regu/y, wskazówki, Warszawa 20 IO, S.188.
98 Ibidem, 5.189.
99 Zob. np. wyrok TK z dnia 21 marca 200 I r., K 24/00, OTK 200 I, nr 3, poz. 51.
100 Zob. np. wyrok TK z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt K 33/05.
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i stanowionego przez niego prawa, mają tym samym konstytucyjny obowiązek
formułowania jasnych i klarownych przepisów, które będą stanowić czytelny
wzorzec zachowania dla obywateli 101.

W doktrynie prawa podkreśla się dodatkowo, że w kwestii redagowania
zakazów i ograniczeń ingerujących w prawa i wolności obywatelskie znaczenie
zasady precyzji i komunikatywności przepisów prawa ma szczególnie doniosły
charakter. Oznacza ona bowiem w tym przypadku, obowiązek takiego
zredagowania przepisów, by ich adresaci nie mieli wątpliwości co do tego,
czy normy w nich wyrażone są do nich kierowane oraz jaką regułę postępowania
wyznacza dany przepis, a organy, które będą go stosowały, nie miały wątpliwości
co do interpretacji tego przepisu I02.

Podkreślić trzeba, że wymóg określoności przepisów obejmuje wszystkie
elementy normy prawnej - poczynając od adresata, przez okoliczności, w których
znajduje ona zastosowanie, po treść nakazanego/zakazanego zachowania. Z punktu
widzenia norm prawnych formułujących określone zakazy i ograniczenia kierowane
do obywateli podstawowe znaczenie ma precyzyjne wskazanie adresata normy
prawnej tj. takie, które pozwala na jednoznacznie jego zidentyfikowanie. W tym
kontekście, przepisy nie mogą być konstruowane w taki sposób, aby adresaci norm
\V nich wyrażonych byli odtwarzani jedynie w dorozumiany sposób.

Wyżej sformułowane tezy znajdują pełne zastosowanie do wymogów, jakie
powinny być stawiane przepisom wyznaczającym reżim sytuowania reklam
w przestrzeni publicznej - nie tylko z uwagi na fakt, że ich stosowanie ogranicza
prawa i wolności konstytucyjne (prawo własności i wolność działalności
gospodarczej), ale również z tego powodu, że stanowią one podstawę
do rekonstruowania przesłanek odpowiedzialności karnoadministracyjnej za
niezgodne z postanowieniami uchwał reklamowych sytuowanie tablic lub urządzeń
reklamowych w przestrzeni publicznej.

Obserwacja praktyki samorządowej z okresu ostatnich 2 lat obowiązywania
ustawy krajobrazowej pozwala na wskazanie trzech obszarów problemowych
związanych z niekonsekwencją terminologiczną ustawodawcy w wyznaczaniu
reżimu sytuowania reklam w przestrzeni publicznej:

101 Wyrok WSA w Opolu z dnia 3 marca 2011 1'., sygn. akt II SA/Op 42111, CBOSA.
1021. Warylewski. T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszubowski, M. Kokoszczyński. J. Stelina, G. Wierczyński,
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2003.
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po pierwsze, niespójność definicji legalnych formułowanych
w regulacjach ustaw powiązanych skutkująca trudnością w wyznaczeniu
wzajemnych relacji praw i obowiązków użytkowników przestrzeni z tego
samego tytułu (zlokalizowania tablicy lub urządzenia reklamowego
w przestrzeni), lecz opartych o różne regulacje ustawowe,

- po drugie, nadmierna niedookreśloność definicji legalnych, jakimi
posługuje się u.p.Z.p. skutkująca trudnościami w zakresie określenia
zakresu zastosowania uchwały reklamowej,

- po trzecie, brak kluczowej dla funkcjonowania systemu definicji legalnej
"trwałego związania z gruntem" skutkujący przerzucaniem ostatecznego
określenia adresata norm prawnych na etap procedury stosowania prawa.

4.2.1. Niespójność definicji legalnych formułowanych w regulacjach
ustawowych

Pierwszą i podstawową kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę, jest
niekonsekwencja ustawodawcy w określaniu reżimów obowiązujących przy
sytuowaniu reklam w przestrzeni publicznej na gruncie ustaw powiązanych
z wykorzystaniem definicji legalnych.

Klasycznym przykładem ww. niekonsekwencji ustawodawcy jest odmienne
zdefiniowane nośników reklamowych w u.p.z.p. i w u.d.p .. Wskazać bowiem
należy, że:

1) u.p.z.p. wyznacza zakres zastosowania określonych w tej ustawie
instrumentów prawnych definicjami:

reklamy przez którą należy rozurmec ,;upowszechnżanże
w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promujqcej osoby,
przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne"
(art. 2 pkt 16a u.p.z.p.),

- tablicy reklamowej - przez którą należy rozumieć "przedmiot
materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni
służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę
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naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu,
ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych
przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie
z ich przeznaczeniem" (art. 2 pkt 16b u.p.z.p.),

- urządzenia reklamowego - przez które należy rozumieć "przedmiot
materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica
reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku
wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem" (art. 2 pkt 16c
u.p.z.p.),

- szyldu - przez który należy rozumieć "tablicę reklamową lub
urządzenie reklamowe informujqcq o działalności prowadzonej
na nieruchomosci, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie
reklamowe się znajdujq" (art. 2 pkt 16d u.p.z.p.),

2) u.d.p. wyznacza natomiast zakres zastosowania określonych w l11eJ
instrumentów prawnych definicją reklamy przez którą należy rozumieć
"umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub
urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U z 2017 r. poz. 1073 i 1566), a także każdy inny nośnik informacji
wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U z 2017 r. poz. 1260 i 1926), ustawionym przez gminę
znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym
obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie
ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony
przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)" (art. 4 pkt
23 u.d.p.).

Z wyżej przedstawionego zestawienia definicji wynika niewątpliwie, że:
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- pojęcie reklamy na gruncie u.d.p. używane jest w rozumieniu materialnym
(jako nośnik reklamowy) w przeciwieństwie do U.p.Z.p., gdzie reklamą jest
przekaz informacyjny o określonych cechach,

- regulacja u.d.p. obejmuje szerszy katalog nośników niż regulacja U.p.Z.p.
jako że przez reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 u.d.p. rozumieć należy
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, o których mowa wart. 2 pkt
16b i 16c U.p.Z.p., służące ekspozycji reklamy w rozumieniu art. 2 pkt 16a
U.p.Z.p., jak też inne nośniki informacji wizualnej, wraz z ich elementami
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, zawierające wszelką inną treść aniżeli
znaki wymienione wart. 4 pkt 23 u.d.p.

Zauważyć trzeba, że rozbieżność definicyjna w zakresie rozumienia pojęć
odnoszących się do reklamy i nośników reklamowych w różnych aktach
ustawowych została w sposób wyraźny skrytykowana już w trakcie procedury
legislacyjnej poprzedzającej uchwalenie ustawy krajobrazowej w jednej z opinii
Biura Analiz Sejmowych. Wskazano w niej mianowicie, że na gruncie prawa
polskiego dopuszczalne jest formułowanie różnych definicji ustawowych tego
samego pojęcia w różnych aktach ustawowych, jednakże działanie takie musi być
uzasadnione celem ustawy i zakresem jej zastosowania - takiego uzasadnienia dla
różnego definiowania pojęć reklamy i nośników reklamowych na gruncie
u.p.z.p. i u.d.p. nie sposób natomiast wskazać 103, zwłaszcza biorąc pod uwagę
fakt, że adresatami tych regulacji są zazwyczaj te same podmioty prawa
(w szczególności przedsiębiorcy działający na rynku reklamy zewnętrznej).
Pomimo sformułowania takiej oceny przez specjalistów biura legislacyjnego Sejmu
RP występujące już w pierwotnym projekcie ustawy rozbieżności definicyjne
na gruncie ustaw powiązanych nie zostały zlikwidowane w trakcie prac
parlamentarnych nad ustawą.

Wskazane rozbieżności w definicjach nie mają znaczenia tylko formalnego,
lecz przekładają się bezpośrednio na problemy stosowania reżimów prawnych
wyznaczonych regulacjami tych ustaw. Słowem przykładu, może postać
wątpliwość, czy opłatę z tytułu zlokalizowania w pasie drogowym nośnika
reklamowego należy powiększyć o opłatę reklamową ustalaną na podstawie u.p.o.l.

103P. Krawczyk, Opinia prawna z dnia 22 sierpnia 20/3 r. do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie
niektćrych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk sejmowy nr /525),
dostępna pod adresem WWW:
hrtp://orka.sej 111.gov.pl!rexdomk7 .l1stiOpcioclr?OpenPage&nr= 152.'i [cytowane dn ia 18 kwietnia 2018 r.].
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w sytuacji, gdy zlokalizowany w pasie drogowym nośnik reklamowy stanowi inny
nośnik reklamowy, aniżeli "tablica reklamowa" lub "urządzenie reklamowe"
w rozumieniu u.p.z.p. Podobnie, może powstać w praktyce wątpliwość, czy
określone w uchwale reklamowej zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych w obrębie pasa drogowego znajdują zastosowanie do każdego
nośnika reklamowego w rozumieniu u.d.p., a w konsekwencji, czy wiążą one
zarządcę drogi wydającego zezwolenie na udostępnienie pasa drogowego na cele
reklamowe.

Wyżej wskazane przykładowe wątpliwości interpretacyjne wynikające
z rozbieżności stosowanych definicji legalnych na gruncie ustaw powiązanych,
pogłębia fakt osadzania przez ustawodawcę pojęć w nich definiowanych
w różnych kontekstach językowych. Przykładem takiej techniki, mającej duże
znaczenie praktyczne, jest operowanie (lub nie) przez ustawodawcę cechą
"postrzegalności" nośników reklamowych. I tak:

w przepisach U.p.Z.p. stosowanie przewidzianych w ustawie
instrumentów prawnych nie jest wiązane wprost przez ustawodawcę
z widocznością (odbiorem) reklamy, dla której nośnikami są tablice
lub urządzenia reklamowe,

- w przepisach u.d.p. wskazuje się natomiast wyraźnie, że określone
w nich zasady odnoszą się do reklam umieszczonych "w polu
widzenia użytkownika drogi" (art. 4 pkt 23 u.d.p.),

- w przepisach u.p.o.l. ustawodawca wskazuje z kolei, że opłatę
reklamową pobiera się od tablic lub urządzeń reklamowych
"widocznych z przestrzeni dostępnych publicznych" (a contrario
art. 17a ust. 5 pkt l u.p.o.l.).

Niejednolitość definicji ustawowych na gruncie różnych ustaw ma
niewątpliwie swoje dalekosiężne skutki prawne, co potwierdza analiza dotychczas
podjętych uchwał reklamowych. Dobrym przykładem, obrazującym trudność
w określeniu dopuszczalnego zakresu ingerencji publicznoprawnej w sytuowanie
nośników reklamowych, z punktu widzenia postrzegalności przekazu reklamowego,
jest podejmowana przez niektóre samorządy gminne próba obejmowania
postanowieniami uchwał reklamowych nośników lokalizowanych np. w przejściach
podziemnych, czy metrze, a tym samym określaniu zasad i warunków
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sytuowania tablic i urządzeń reklamowych "wewnątrz" obiektów budowlanych.
Takie regulacje przewiduje np. zakwestionowana w toku kontroli sądowej uchwała
reklamowa Miasta Opole, w której przewidziano, że w przejściach podziemnych
dopuszcza się lokalizację nośników City Light Poster usytuowanych płasko
na ścianach tunelu (§5 ust. l pkt 13 lit. c).

Powołany powyżej, konkretny przykład z praktyki samorządowej wskazuje
na niebezpieczeństwo "rozszerzania" ingerencji planistycznej w sposób
zagospodarowania każdej przestrzeni, niekoniecznie związany z ochroną krajobrazu
w rozumieniu tego pojęcia przyjętego na gruncie U.p.Z.p., w związku z przyjęciem
odmiennej konwencji terminologicznej na gruncie u.p.z.p., aniżeli w przepisach
u.d.p. i u.p.o.l. Mimo, że nie ulega wątpliwości, że uchwałą reklamową nie
powinien być regulowany sposób użytkowania wnętrza obiektów budowlanych 104,

to obecnie obowiązujące definicje legalne stwarzają pole do takiej właśnie
(nad)interpretacji w toku ich stosowania.

Błędne i niejednolite na gruncie ustaw powiązanych rozurmerne celów
ochrony krajobrazu - wynikające z nieprecyzyjności definicji legalnych na gruncie
ustaw powiązanych - może prowadzić w skrajnych przypadkach do obejmowania
postanowieniami uchwal reklamowych np. wnętrz galerii handlowych,
czy zlokalizowanych na dziedzińcach kamienic ogródków gastronomicznych.
W odniesieniu do wskazanych przypadków powstaje pytanie, czy sam fakt objęcia
ww. miejsc uchwałą reklamową przesądza o konieczności uiszczania opłaty
reklamowej od nośników w nich zlokalizowanych, czy też fakt powstania
obowiązku podatkowego rozważać należy w tych sytuacjach autonomicznie
na gruncie przepisów u.p.o.l. i badać przesłankę "widoczności" przekazu
reklamowego "z przestrzeni dostępnych publicznie".

Przytoczone w tej części Opinii przykłady, dobrze obrazują pilną potrzebę
ujednolicenia terminologii stosowanej w aktach prawnych regulujących proces
inwestycyjno-budowlany w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej,
zwłaszcza z uwagi na to, że ustalenia organów działających w oparciu o różne
reżimy prawne, podjęte w rezultacie określonej interpretacji norm prawnych

10·1 W tym kontekście nie sposób również nie wskazać, że 'IV odniesieniu do gminnych obiektów użyteczności
publicznej (a takimi zazwyczaj są wspomniane metra i przejścia podziemne) możliwość określenia zasad ich
użytkowania przysługuje samorządowi gminnemu na innej podstawie ustawowej - Zgodnie z art. 40 ust. 2
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 17 r. poz. 1875 z późno zm.)
organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zarządu mieniem gminy oraz w zakresie
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
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i determinowane narzuconym przez prawodawcę rozumieniem pojęć prawnych,
mogą przekładać się na wątpliwości interpretacyjne, co do sytuacji prawnej
adresatów tych działań wyznaczonych reżimami prawnymi innych ustaw
powiązanych.

4.2.2. Problematyka nadmiernie szerokiego zakresu definicji legalnych
"reklamy", "tablicy reklamowej" i "urządzenia reklamowego"

Kolejnym problemem definicyjnym wymagającym pilnej interwencji
ustawodawczej jest to, że brak określoności definicji ustawowych "reklamy",
"tablicy reklamowej" i "urzqdzenia reklamowego" rzutuje na problem wyznaczenia
granic dopuszczalnej ingerencji uchwał reklamowych w różne przejawy
"działalności reklamowej" w przestrzeni publicznej.

Nie ulega wątpliwości, że obecnie obowiązujące definicje ustawowe
.reklarny", "tablicy reklamowej" i "urzqdzenia reklamowego" są definicjami
wysoce pojemnymi i elastycznymi, jednakże cechy te stanowią, wbrew
intencjom ustawodawcy, wadę, a nie zaletę obowiązującego reżimu prawnego.

Potwierdzeniem wyżej stawianej tezy jest fakt, że w praktyce
samorządowej pojawia się wiele problemów interpretacyjnych dotyczących
wyznaczonego ww. definicjami zakresu zastosowania uchwał reklamowych.
Językowe bowiem ich rozumienie nakazuje przyjąć, że każdy przedmiot materialny
eksponujący przekaz reklamowy mUSI zostać objęty postanowieniami
podejmowanych uchwał, nawet w sytuacji, gdy zdroworozsądkowe podejście
do tworzenia prawa wyklucza dopuszczalność obejmowania regulacjami prawnymi
określonych przejawów działalności gospodarczej człowieka.

Skutkami wyżej wskazanych wątpliwości interpretacyjnych są:

- z jednej strony stosowane powszechnie w uchwałach reklamowych wyłączenia
spod zakresu ich regulowania niektórych nośników reklamowych,
np. zakwestionowane w trybach nadzorczych wyłączenia następujących przekazów
reklamowych spod działania uchwały reklamowej:
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- informacji o możliwości dokonywania
płatności kartami płatniczymi oraz
np.Jojalnościowych'Y',

- informacji o objęciu ochroną lub monitoringiem obiektu 106,

w danym obiekcie handlowym
korzystania z innych kart

- informacji o godzinach otwarcia lokalu 107,

- tablic reklamowych stanowiących reklamę naklejaną na przeszklone
otwory budynku, o ile służą przekazowi informacji związanej z prowadzoną
działalnością w budynku I08,

- reklam na nieruchomościach gminnych służących promocji gminyl09,

- z drugiej strony obejmowanie zakresem zastosowania uchwał reklamowych
przekazów reklamowych spełniających co prawda elementy definicji ustawowych,
ale wypaczających cel i istotę uchwały reklamowej np. zakwestionowane przez
sądy włączenia w zakres regulowania uchwałą reklamową następujących
przekazów o cechach reklamowych:

- efektów wizualnych, holograficznych, audiowizualnych, dźwiękowych
. . l .. h l fi l 1101 proje (CJl o ogra icznyc 1 ,

- dzieł artystycznych i ekspozycji witryn sklepowych 111,

reklamy mobilnej realizowanej z wykorzystaniem pojazdów
li?dopuszczonych do ruchu -.

Spośród wskazanych powyżej przykładowo przypadków wątpliwości
interpretacyjnych związanych z określeniem dopuszczalnego zakresu zastosowania
uchwały reklamowej szczególną wagę w praktyce samorządowej ma problematyka
określania w uchwałach zasad prowadzenia tzw. reklamy mobilnej.

Pod pojęciem "reklamy mobilnej" w języku potocznym rozumieć należy
działania reklamowe, w ramach których nośnikami informacji są tablice

105 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-I.4131.158.20 17.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca
2017 r. (dotyczące uchwały reklamowej Miasta Wyszków).
100 Tamże;
107 Tamże;
108 Rozstrzygnięcie nadzorcze LEX-l.4131.1 03.20 16.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2016
r. (dotyczące uchwały reklamowej Miasta Ciechanów).
iOą Tamże;
110 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2017 r. sygn. akt II SA/Łd 523/17, CBOSA.
III Tamże;
112 Tamże;
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i urządzenia posiadające zdolność do łatwej zmiany ich lokalizacji. Do takich
nośników reklamowych zaliczyć należy przykładowo: pojazdy, kontenery
budowlane, przenośne flagi, potykacze, okazjonalne ozdoby świąteczne,
stylizowany ubiór człowieka oraz tablice/urządzenia wykorzystywane w reklamie
obnośnej.

Ustawodawca nie określił wprost w przepisach U.p.Z.p., czy reklama
prowadzona z wykorzystaniem tablic i urządzeń mobilnych ma być obejmowana
reżimem uchwał reklamowych. Nie wyposażył również organów samorządowych
w kompetencje do rozstrzygania, czy i na jakich zasadach do tablic i urządzeń
reklamowych wykorzystywanych w ramach reklamy mobilnej znajdować mają
zastosowanie przewidziane w uchwałach nakazy i zakazy.

Obserwacja dotychczasowej praktyki samorządowej w omawianym
zakresie pozwala na uznanie, że przyjmowane w ramach podejmowanych przez
samorządy uchwałach reklamowych rozwiązania normatywne w zakresie reklamy
mobilnej niejednokrotnie prowadzą do nadużywania przypisanych do właściwości
samorządów gminnych instrumentów prawnych. Jako przykład takiego działania
wskazać należy przede wszystkim problem obejmowania uchwałami reklamowymi
zasad prowadzenia tzw. reklamy tranzytowej tzn. reklamy na pojazdach
dopuszczonych do ruchu, w szczególności z wykorzystaniem pojazdów z lawetami
wyposażonymi w konstrukcje służące do celów reklamowych. Spośród
wspomnianych na wstępie, dotychczas podjętych uchwał reklamowych,
rozwiązania we wskazanym zakresie przewidziano m.in. w uchwale reklamowej:
M· S 113 G' B 114 M' B I ·115 M' L b' 116 M'iasta opotu , mmy r artoszyce , iasta oc mi , iasta u 111 , iasta

113 W uchwale tej uregulowano zasady prowadzenia "reklamy obwoźnej", przez którą rozumieć należy
zgodnie z uchwałą "tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, umieszczone na pojazdach,
1V szczególności na przyczepach samochodowych, lawetach i innych możliwych do przemieszczania
nosnikach. slużqcych wylqcznie funkcji reklamowej, zaparkowanych na terenie miasta dlużej niż 24 godziny
w Laki sposób, iż reklama jest widoczna z miejsc dostępnych publicznie" (§6 ust. 2 pkt 27). W uchwale
zawarto m.in, generalny zakaz tego typu reklamy (§8 ust. 3) za wyjątkiem reklam umieszczonych na
elementach miejskiej komunikacji publicznej, w tym na rowerach miejskich i sytuowanych na ul.
Malczewskiego.
III W uchwale tej uregulowano zasady prowadzenia "reklamy mobilnej", przez którą rozumieć należy
zgodnie z uchwalą "tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe umieszczone na przyczepach
samochodowych, lawetach, innych konstrukcjach i pojazdach, slużqcych wylqcznie funkcji reklamowej,
\v tym reklamę obnoszoną" (§3 ust. 1 pkt 23). W uchwale zawarto m.in. generalny zakaz tego typu reklamy
w jednym miejscu na czas dłuższy niż 12 godzin i nie częściej niż co 500 m (§8 pkt 1 lit. I).
115 W uchwale tej uregulowano zasady wykorzystywania mobilnych nośników reklamowych na cele reklamy
wyborczej, wskazując, że ich sytuowanie w przestrzeni publicznej jest dopuszczone z wyjątkiem placów
m iejsk ich i parków (§ 18 ust. 1 pkt 7).
116 W uchwale tej przewidziano m.in. zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na
dachach zaparkowanych pojazdów i na zaparkowanych przyczepach (§7 ust. 1 pkt 2 lit. j).
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Nowy SąCZI17
, pomimo zakwestionowania tego rodzaju regulacji w pierwszym

"reklamowym" wyroku sądowym 118 stwierdzającym nieważność uchwały
reklamowej Miasta Łodzi 119.

Wskazać trzeba, że problem objęcia zakresem zastosowania uchwał
reklamowych urządzeń posiadających zdolność do ruchu, w szczególności
pojazdów, został dostrzeżony w trakcie prac nad projektem tzw. małej ustawy
inwestycyjnej. W pierwotnym projekcie tejże ustawy proponowano redefinicję
urządzenia reklamowego poprzez wyraźne wyłączenie z przypisywanego
mu ustawą znaczenia ,,pojazdów innych niż lawety" (art. 7 pkt 2 lit. c projektu),
konsekwencją której był zamiar objęcia tą definicją lawet służących do ekspozycji
reklamy. Projektodawcy słusznie wycofali się z tej propozycji rezygnując
w kolejnej wersji projektu ustawy z tego rozwiązania. Zaniechanie procedowania
nad tą propozycją nie rozwiązuje jednak problemu luki prawnej występującej w
obecnie obowiązujących przepisach ustawowych.

Poszukując rozwiązania omawianego problemu podkreślić należy jego
złożoność. Z jednej strony nie sposób nie przyznać, że samorządy gminne
potrzebują instrumentów prawnych do wyeliminowania z krajobrazu gminnego
szpecących go lawet, wraków samochodów, czy przykuwanych do słupów
i ogrodzeń przyczepek, wykorzystywanych na cele reklamy. Z drugiej strony
uwzględnić trzeba specyfikę reklamy tranzytowej oraz narzędzia, jakim jest
uchwała reklamowa.

Rozwijając drugą ze wskazanych kwestii, podkreślić w szczególności
trzeba:

- po pierwsze, fakt, że materia poddawana uregulowaniu uchwałą
reklamową związana jest z gospodarką przestrzenną, a sama uchwała
reklamowa określać ma "zasady warunki sytuowania" tablic
reklamowych, urządzeń reklamowych i innych obiektów w konkretnym
miejscu (na konkretnym terenie), a tym samym, z natury rzeczy, powinna

117 W uchwale tej przewidziano m.in. zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na
pojazdach nie dopuszczonych do ruchu lub na pojazdach dopuszczonych do ruchu, lecz używanych jako
statyczny nośnik tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego (§ 5 pkt 2 lit. f i § 6 pkt 2 lit. e).
118 Wyrok WSA w Łodzi z dnia II sierpnia 2017 r. sygn. akt IISA/Łd 523/]7, CBOSA.
1/9 W uchwale tej uregulowano zasady prowadzenia "reklamy mobilne)", przez którą rozumieć należy
zgodnie z uchwałą "tablic? reklamowq lub urządzenie reklamowe lub reklam? umieszczoną na przyczepach
samochodowych, lawetach, innych konstrukcjach ipojazdach, sluźqcych wylqcznie funkcji reklamowej w tym
pojaidach : wyklejoną reklamą szybą przednią itp. oraz reklam? obnoszono" (§2 LISt. 1 pkt 32). W uchwale
zawarto m.in. generalny zakaz tego typu reklamy (§S LISt.I pkt I lit. c).
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odnosić się jedynie do obiektów statycznych. Skoro przedmiotem
uchwały reklamowej jest lokalizowanie określonych obiektów
w przestrzeni, to nie może ona regulować tego, jakiego rodzaju obiekty
mogą się po tej przestrzeni przemieszczać,

- po drugie, uchwała reklamowa jako akt prawa miejscowego
obowiązuje na ściśle określonym terenie (terytorium wyznaczonym
granicami administracyjnymi danej gminy), nie może zatem wyznaczać
nakazów i zakazów, które wiązałyby poza jej granicami. Objęcie uchwałą
reklamową form reklamy tranzytowej skutkowałoby natomiast
nieznajdującym żadnego uzasadniania normatywnego rozciągnięciem
jej skuteczności poza granice gminy jako że pojazdy służące reklamie
mobilnej mogą, i zazwyczaj tak też się dzieje, kursować na terenie kilku
gmin (a nawet na terenie całego kraju)!20.

Poszukując niezbędnego, kompromisowego rozwiązama sygnalizowanych
problemów, które wyważyłoby z jednej strony zrozumiałą chęć samorządów
gminnych do obejmowania zakresem zastosowania uchwały reklamowej urządzeń
służących reklamie mobilnej bardzo często ingerujących silnie w krajobraz gminny,
z drugiej strony konieczność zapewnienia zgodności konstrukcyjnej przyjętego
rozwiązania z ideą istotą uchwały reklamowej, rozważyć należałoby
wprowadzenie do ustawy propozycji sformułowanej w projekcie ustawy Kodeks
urbanistyczno-budowlany':", w którym wart. 128 § 2 zaproponowano regulację
w następującym brzmieniu: "Rada gminy może rozszerzyć stosowanie miejscowych
przepisów urbanistycznych do pojazdów, w tym, przyczep i naczep oraz lawet,
na których została umieszczona reklama, które sq zaparkowane na danym obszarze
gminy co najmniej przez 7 dni w taki sposób, iż reklama jest widoczna z miejsca
dostępnego publicznie". Rozwiązanie to było już postulowane przez przedstawicieli
branży reklamowej w trakcie prac legislacyjnych nad wspomnianym projektem tzw.
małej ustawy inwestycyjnej i pozostaje nadal aktualne.

120 Warto wskazać, że na ten aspekt zwrócił uwagę WSA w Łodzi w przywolanym już wyroku z dnia 11
sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Ld 523/17, w którym wskazał, że "Skoro [ ...J z woli ustawodawcy uchwala
reklamowa posiada rangę ak/u prawa miejscowego, powszechnie obowiązującego na obszarze dzialania
rady gminy, to logicznym jest, że może ona regulować zgodnie z art. 370 ust. I i 2 w zw. z art. 37a ust. 4
u.p.z.p. zasady i 'warunki (...) dla obiektów malej architektury, tablic reklamowych, urzqdzen reklamowych,
ogrodzeń czy szyldow wyłqcznie na terenie i w granicach miasta Łodzi, nie za.'; poza {)Im terenem, co ma
miejsce Hi każdym przypadku, gC0ipojazdy komunikacji publicznej (ali/obusy, busy, PKS) przemieszczają się
poza granicami miasta. Analogiczne argumenty dotyczą ponadto uregulowali dotyczących reklamy
mobilnej. "
121 W brzmieniu z dnia 30 września 2016 r., dostępnym pod adresem WWW:
https:/!legislilcia.rcl.~ov.pl/docs//2/ l ')290463/12381 1 1)/1238) l 13/dokumenC47657.pclf
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Reasumując, przyjęta na gruncie u.p.z.p. koncepcja otwartości definicji
"reklamy", "tablicy reklamowej" i "urządzenia reklamowego" skutkuje wieloma
wątpliwościami interpretacyjnymi w praktyce ich stosowania, o czym świadczą
przytoczone przykłady rozstrzygnięć nadzorczych i wyroków sądowych, a także
fakt powielania zakwestionowanych w nich rozwiązań planistycznych w innych,
podejmowanych przez samorządy gminne uchwałach reklamowych. Problemy
te pokazują, że przyjęte przez ustawodawcę założenie o wysokiej elastyczności
wskazanych definicji nie sprawdziło się w praktyce. W konsekwencji, należy
postulować rewizję ustawową obecnie obowiązujących definicji zmierzającą
do "domknięcia" ich zakresu zastosowania - z jednej strony poprzez wyłączenie
z nich określonych przejawów działalności reklamowej (np. okazjonalnych,
gminnych ozdób świątecznych z logo ich fundatora), z drugiej poprzez wskazanie,
kiedy określona działalność reklamowa powinna być obejmowana podejmowaną
uchwałą (np. reklama obnośna). Niewątpliwie, pilnej interwencji ustawowej,
z uwagi na skalę obserwowanego w praktyce problemu, wymaga ustawowe
określenie zasad obejmowania uchwałą reklamową przypadków reklamy
na pojazdach, które częstokroć nie spełniają już swojej pierwotnej funkcji, lecz
umieszczone (czy wręcz porzucone) w jednym miejscu przez dłuższy czas, stają się
instrumentami ekspozycji reklamy.

4.2.3. Brak definicji ustawowej pojęcia "trwałego związania z gruntem"

Ostatnim, ważnym przykładem nieokreśloności obowiązujących przepisów
prawa wyznaczających zasady i warunki sytuowania reklam w przestrzeni
publicznej wymagającej pilnej interwencji ustawodawcy, jest brak ustawowej
definicji terminu "trwałego związania z gruntem". Termin ten należy od wielu lat
do jednych z najbardziej spornych pojęć normatywnych, co do jego rozumienia,
w doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych 122. Obowiązujące przepisy
nadają mu natomiast rangę .kryterium prawnego" decydującego o stosowaniu
określonych różnymi ustawami rozwiązań normatywnych. Jest ono istotne
w szczególności z punktu widzenia stosowania:

- przepisów u.P.b., w których trwałość związania z gruntem nośników
reklamowych decyduje o tym, czy do zrealizowania takiego obiektu

I~c Aktualny przegląd problemów związanych z jego stosowaniem na gruncie różnych przepisow
ustawowych dokonuje S. Babiarz w: Trwale związanie z gruntem oraz fundament jako elementy definicji
budynku w ustawie o podatkach i opiatach lokalnych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów
Samorządowych" 2018, nr 3, s. 13-21.
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potrzebne jest pozwolenie na budowę, czy też wystarczy zgłoszenie robót
budowlanych,

- przepisów u.p.o.l., w których trwałość związania z gruntem przesądza
o objęciu nośników reklamowych opodatkowaniem podatkiem
od nieruchomości.

Wskazać dalej trzeba, że wyżej wskazane wątpliwości me kończą SIę
na stosowaniu ww. regulacji rangi ustawowej. Obserwacja praktyki stosowania
ustawy krajobrazowej przez samorządy gminne pokazuje, że do kategorii trwałego
związku z gruntu odwołują się także podejmowane uchwały reklamowe - określając
odmienne zasady i warunki sytuowania dla tablic lub urządzeń reklamowych
"trwale" i "nietrwale" związanych z gruntem. I tak, dla przykładu:

- w uchwale reklamowej Miasta Łodzi zdefiniowano termin trwałego
związania z gruntem w odniesieniu do reklam wolnostających
wskazując, że reklamy tego rodzaju powinny być realizowane w formie
trwale związanej z gruntem, tj. z umieszczonym pod powierzchnią terenu
fundamentem, z wyjątkiem słupów ogłoszeniowych, stojaków
reklamowych typu stojak z menu, potykacz (koziołek reklamowy)
oraz ekspozytorów, dopuszczonych w przepisach szczegółowych

ITuchwały J,

- w uchwale reklamowej Miasta Wyszków wprowadzono w II strefie
krajobrazowej zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych niepołączonych trwale z gruntem 124,

- w uchwale reklamowej Miasta Gdańsk wprowadzono m.m. nakaz
sytuowania całości fundamentu reklamy wolnostojącej trwale związanej
z gruntem pod poziomem terenul25, również wiele szczegółowych
postanowień uchwały odnosi się do kryterium trwałego związania
z gruntem nośnika reklamowego np. w granicach obszaru oznaczonego
symbolem SZ wprowadzono nakaz sytuowania słupów reklamowych
dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolnostojących trwale
związanych z gruntem wyłącznie na powierzchni utwardzonej
lub bezpośrednio przy kra-wędzi takiej powierzchni 126,

123 Zob. §5 list. I pkt 5 lit. a.
124 Zob. § 9 pkt I lit. g.
125 Zob. §9 pkt 2 lit. d.
126 Zob. § I I ust, 5.
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- w uchwale reklamowej Gminy Bartoszyce wprowadzono nakaz
sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących. w tym billboardów,
barmerów reklamowych w fonnie trwale związanej z gruntem, tj.
z umieszczonym pod powierzchnią terenu fundamentem, z wyjątkiem
słupów reklamowo-ogłoszeniowych, potykaczy oraz pneumatycznych

d ,127urzą zen ,

w uchwale reklamowej Miasta Bochni wprowadzono m.in.
dla Obszarów l, 2, 3, 4, 4a nakaz lokalizacji nośników reklamowych
na konstrukcjach trwale związanych z gruntem w odległości min. l m
od krawędzi ogrodzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz
na zasadach określonych w uchwale+";

- w uchwale reklamowej Miasta Sopotu skonstruowano wiele definicji
ustawowych nośników reklamowych z wykorzystaniem kryterium
"trwałego związania z gruntem,,129, przewidując następnie dla nich
określone zasady i warunki sytuowania, odmienne aniżeli dla nośników
nie spełniających tego kryterium. Podobny zabieg przewidziano m.in.
w Gminie Kołbaskowo 130i w Nowym Sączu 131.

W kontekście wyżej przytoczonych przykładów, podkreślić trzeba,
że sposób zakwalifikowania konkretnej tablicy lub urządzenia reklamowego
z wykorzystaniem kryterium trwałego związania z gruntem na gruncie regulacji
uchwał reklamowych rzutuje na ewentualne stosowanie przewidzianego przepisami
u.p.z.p. reżimu odpowiedzialności karnoadministracyjnej za zlokalizowanie tablicy
lub urządzenia reklamowego w sposób niezgodny z postanowieniami uchwały
reklamowej. W przypadku dokonania przez adresata uchwały reklamowej błędnej
- tzn. odmiennej od organów gminy - kwalifikacji posiadanego nośnika
reklamowego jako "trwale" lub "nietrwale" związanego z gruntem i zrealizowania
obowiązków dostosowawczych odpowiadających dokonanej kwalifikacji, inwestor
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoadministarcyjnej z tytułu
niezgodności tablicy lub urządzenia reklamowego z postanowieniami
obowiązującej uchwały reklamowej.

127 Zob. § 8 pkt l lit. t.
128 Zob. §18 ust. 1 pkt Sb.
129 Zob. np. definicje: gabloty (§6 ust. 2 pkt 11), kubika (§6 ust. 2 pkt 14), reklamy wolnostojącej (§6 ust. 2
pkt 31). tablicy wolnostojącej (§6 ust. 2 pkt 39), windera (§6 ust. 2 pkt 41),
130 Zob. definicję pylonu reklamowego (§ S pkt 7).
Ui Zob. definicję pylonu reklamowego (§ 3 ust. 1 pkt 2).
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Reasumując, nieokreśloność kryterium "trwałego związku z gruntem"
rzutuje na:

niezgodną z Konstytucją
karnoadministracyjnego,

RP nieokreśloność przepisów

niezgodną z Konstytucją RP nieokreśloność przepisów prawa
daninowego,

- niezgodną z Konstytucją nieokreśloność przepisów ograniczających prawa
i wolności konstytucyjne.

Nie wchodząc w tym miejscu w wysoce zawiłe zreferowanie różnych
stanowisk interpretacyjnych co do rozumienia omawianego zwrotu
normatywnego 132, wskazać trzeba, że wypracowanie właściwej definicji pojęcia
"trwałego związania z gruntem" tzn. spełniającej cele różnych ustaw, które się
do niego odwołują, musi uwzględniać nie tylko argumenty podnoszone przez różne
strony dotychczasowych sporów sądowych, ale także ich użyteczność
dla stosowania obowiązujących narzędzi prawnych ustawowo przewidzianych.
Obserwowane w ostatnich latach odchodzenie od cywilistycznego rozumienia
omawianego pojęcia bynajmniej temu założeniu nie służy. W żargonie prawniczym
wskazuje się wręcz, że przyjmowana przez sądy administracyjne restrykcyjna
interpretacja omawianego zwrotu prowadzi do uznania, że obiektami
.ruezwiqzanymi trwale z gruntem" są jedynie przysłowiowa buda dla psa i fotel
bujany na prywatnej posesji, choć i w odniesieniu do pierwszego z wymienionych
obiektów można się zastanowić, na ile jest on "odporny na zewnętrzne czynniki
atmosferyczne" (co stanowi podstawowe kryterium przesądzające o trwałości
związania z gruntem powoływane przez sądy w ramach tej interpretacji). Z tego
punktu widzenia, ukształtowana w ostatnim czasie sądowa wykładnia
obowiązujących przepisów prawa prowadzi w zasadzie do uznania, że klasa
obiektów budowlanych .ruetrwale związanych z gruntem" jest niemal pusto
spełniona, a takie założenie bynajmniej przeczy racjonalności ustawodawcy
czyniącym z pojęcia "trwałego związania z gruntem" ważne kryterium prawne
dla określania różnych praw i obowiązków inwestorów.

W związku z wyżej poczynionymi uwagami, wydaje się, że widoczna
we wcześniejszych orzeczeniach sądowych linia interpretacyjna wskazująca

J}2 Przeglądu tych stanowisk dokonuje jak już wskazano m. in. S. Babiarz w: Trwale związanie z gruntem
oraz fundament jako elementy definicji budynku w ustawie o podatkach i opiatach lokalnych, "Przegląd
Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2018, nr 3, s. 13-21.
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na konieczność definiowania trwałego związama z gruntem poprzez takie cechy
jak:

fizyczne połączenie obiektu z gruntem w taki sposób, że staje się on
częścią składową nieruchomości,

oraz trwałość połączenia w sensie czasowym, a więc wyłączenie
spod definicji obiektów trwale związanych z gruntów obiektów
lokalizowanych w przestrzeni dla przemijającego użytku, których
konstrukcja umożliwia ich łatwe przeniesienie w inne miejsce,

bardziej odpowiada celom posługiwania się przez ustawodawcę pojęciem "trwałego
zwiqzania z gruntem". Tego rodzaju interpretacja pozwala na przeprowadzenie
relatywnie łatwiej dystynkcji pomiędzy obiektami trwale i nietrwale związanymi
z gruntem, służąc zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa prawnego adresatów norm
prawnych.

4.3. Zakres władztwa planistycznego gnun przy podejmowaniu uchwał
reklamowych

Kolejnym obszarem regulacyjnym wymagającym odrębnej analizy i oceny
prawnej jest zakreślony przepisami u.p.z.p. zakres władztwa planistycznego gmin
przy podejmowaniu uchwał reklamowych.

Nie ulega wątpliwości, że powszechnie wiążące ustalenia uchwały
reklamowej stanowią materialny wyraz władztwa planistycznego gminy 133.

W tym miejscu wskazać trzeba, że władztwo planistyczne gminy jest
konstrukcją teoretyczna!". Ujmowane jest ono jako wyraz samodzielności
planistycznej gminy stanowiącej pochodną samodzielności zadaniowo-
kompetencyjnej samorządu gminnego, której podstawą są przepisy konstytucyjne,
w szczególności łącznie ujmowane przepisy art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. l
Konstytucji RP.

133 T. Bakowski, Zakres swobody i władztwa planistycznego gminy w kształtowaniu treści uchwały
krajobrazowej, GSP 2017, Nr 2, s. 61.
134 Por.: W. Jakirnowicz, O normatywnych podstawach władztwa planistycznego, [w:] l. Zachariasz,
Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 70; A. Fogel,
Prawne determinanty określania przeznaczenia i zagospodarowania terenu CI władztwo planistyczne gminy,
[w:] Z. Cięślak (rcd.), K. Zalasińska (red.), Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii
Administracji. Szkic z zakresu prawa administracyjnego materialnego, s. 50 i 11.
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Samodzielność planistyczna gminy, a co za tym idzie wynikające z mej
władztwo planistyczne gminy, nie jest nieograniczona, a jej granice wyznaczają
powszechnie obowiązujące przepisy.

Przyjąć należy, że zakres władztwa planistycznego gmin w podejmowaniu
uchwał reklamowych powinien z jednej strony umożliwiać jej skuteczne
realizowanie celów tego instrumentu prawnego (zapewnienie ochrony krajobrazu),
z drugiej zabezpieczać adresatów podejmowanych rozstrzygnięć planistycznych
przed nadmierną i nieproporcjonalną ingerencją w ich prawa i wolności
konstytucyjne.

Analiza przepisów U.p.z.p. konfrontowana z praktyką ich stosowania przez
okres 2 lat obowiązywania ustawy krajobrazowej pozwala na stwierdzenie,
że obecnie wyznaczony przepisami u.p.z.p. zakres władztwa planistycznego nie
gwarantuje realizacji żadnego z powyżej wskazanych założeń:

z jednej strony władztwo planistyczne gminy jest silnie ustawą
ograniczone brakiem możliwości podejmowania uchwał reklamowych
jedynie dla części gminy i brakiem możliwości wydawania indywidualnych
odstępstw od uchwalanych zasad i warunków,

- z drugiej strony jest ono nadużywane przez gminy w związku z brakiem
wyraźnie zakreślonych granic jego stosowania, o czym świadczą
w szczególności obserwowane w praktyce problemy ze sposobem
określania warunków i zasad sytuowania reklam w przestrzeni publicznej
oraz problemy z określeniem relacji postanowień uchwały reklamowej
do przepisów odrębnych.

4.3.1. Sposób określania w uchwałach reklamowych zasad warunków
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej

Analizę problematyki wyznaczonego obowiązującymi przepisarru prawa
zakresu władztwa planistycznego gmin w zakresie określania w uchwałach
reklamowych zasad i warunków sytuowania reklam w przestrzeni publicznej
rozpocząć należy od obserwowanego w praktyce zjawiska jego nadużywania.
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Przejawem tego jest sposób wypełniania przez organy grmn delegacji ustawowej
do podjęcia uchwały reklamowej.

Z analizy dotychczas podjętych uchwał reklamowych wynika, że bardzo
często stosowaną w gminach praktyką określania zasad i warunków sytuowania
reklam w przestrzeni publicznej jest różnicowanie możliwości lokalizowania
nośników reklamowych z odwołaniem się do określonych, zmiennych
elementów i cech przestrzeni, takich jak: wymiar frontu działki, powierzchnia
działki, rodzaj prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej, funkcja
terenu itp. Dla przykładu rozwiązania normatywne w oparciu o taką metodologię
przewidują:

- uchwała reklamowa Miasta Nowy Sącz (§5 pkt 3 lit d135
)

- uchwała reklamowa Miasta Opole (np. §5 ust. 2 pkt 5136
)

- uchwala reklamowa Gminy Kobylnica (np. w §5 ust. 2 pkt 3 lit. c137
).

Przyjąć można, że opisana powyżej metodologia wyznaczania w uchwałach
reklamowych warunków i zasad sytuowania reklam w przestrzeni publicznej bazuje
na metodologii dotychczas stosowanej na gruncie planów miejscowych, które
do dnia wejścia w życie ustawy krąjobrazowej regulowały materię przypisaną
obecnie do uchwał reklamowych. O ile jednak na gruncie planów miejscowych
opisany sposób reglamentowania lokalizacji nośników reklamowych znajdował
swoje uzasadnienie normatywne w tym, że plan miejscowy określał jednocześnie
przeznaczenie terenów oraz zasady zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
(m.in. określał powierzchnię i front działek, maksymalną wysokość zabudowy, linie
zabudowy i gabaryty obiektów, sposób usytuowania obiektów budowlanych
w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic

135 Przepis ten stanowi, że dla Obszaru I dopuszcza się "lokalizowanie na nieruchomościach, na ktćrych
znajdujq się obiekty usług kultury (kina, teatry, muzea, galerie sztuki) oraz lV przestrzeniach publicznych w
odleglosci nie większej niż 50, O m od w/w obiektów wolnostojących gablot reklamowych związanych
bezposrednio z prowadzonq dzialalnosciq".
136 Zgodnie z tym przepisem "Na obszarze A oznaczonym na rysunku, oprócz ustaien zawartych w ust. l,
obowiqzujq nastepujqce zasady (z wyłączeniem szyldów) r ..jusytuowanie tablic reklamowych i urzqdzen
reklamowych prostopadle lub równolegle do elementów istniejącego zagospodarowania, 111 szczególności osi
lub krawedzijeztini, elewacji budynków lub linii ogrodzenia [}"
m Zgodnie z tym przepisem: "Ustala się następujące parametry i wskaźniki odnoszące się
do wolnostojqcych tablic i urzqdzen reklamowych (poza ich forma przenosnq) sytuowanych na działkach
zabudowanych w obrębie terenów usługowych, produkcyjnych oraz na dzialkach niezabudowanych
pe/niqcych funkcje obsługi obiektów usługowych, produkcyjnych: r ..]powierzchnia ekspozycyjna reklam -
do 30 /112 na każde skonczone 500 1112 powierzchni dziatki lub działek st anowiqcych zwarty obszar,
a lV przypadku pojedynczej działki o powierzchni poniżej 500 1112 dopuszcza się powierzchnie ekspozycyjnq
reklamy - do /81112 wlqcznie r··j".

66



ziemsxićs
panrnens

przyległych nieruchomości), o tyle w odniesieniu do uchwał reklamowych taka
metoda opisu zasad i warunków sytuowania nośników reklamowych nie tylko nie
znajduje uzasadnienia, ale przede wszystkim narusza i zaprzecza konstrukcji
normatywnej uchwały reklamowej.

Rozwijając powyższe wskazać trzeba, że określanie w uchwałach
reklamowych zasad warunków sytuowania reklam poprzez odniesienia
do zmiennych elementów przestrzeni, skutkuje zmiennością praw i obowiązków
użytkowników przestrzeni, do których są one adresowane. Przykładowo,
określenie w uchwale reklamowej, że na obiektach, w których prowadzona jest
działalność w zakresie edukacji publicznej obowiązuje zakaz lokalizowania
nośników reklamowych, skutkuje tym, że faktyczna zmiana sposobu użytkowania
obiektu np. otwarcie w obiekcie handlowym oddziału szkoły policealnej, skutkuje
nagłą zmianą warunków i zasad sytuowania na nim reklam. Podobnie,
w przypadku, gdy wspomniane warunki i zasady uzależnione są od powierzchni
działki, dokonanie jej podziału przez właściciela zmienia obowiązujący na danej
nieruchomości reżim lokalizowania nośników reklamowych.

W kontekście wyżej przytoczonych przykładów, zauważyć trzeba, że nie
są one sytuacjami o małym prawdopodobieństwie wystąpienia w praktyce. O ile
bowiem na danym terenie nie ma prawnie wyznaczonych planem miejscowym
funkcji terenu, zasad zabudowy i zagospodarowania nieruchomości (a skala
pokrycia powierzchni kraju planami miejscowymi jest relatywnie niska), o tyle
prawdopodobieństwo zmiany warunków i zasad sytuowania reklam z uwagi
na działania faktyczne lub prawne różnych podmiotów prawa uznać należy
za wysoce prawdopodobne.

Negatywną ocenę analizowanego sposobu określania w uchwałach
reklamowych zasad i warunków sytuowania reklam wzmacnia fakt, że uchwała
reklamowa ma charakter retrospektywny, co oznacza, że nie jest możliwe
użytkowanie obiektu na zasadach obowiązujących przed dniem jej wejścia w życie
oraz fakt sankcjonowania wszelkich naruszeń uchwały oparty o model
odpowiedzialności karnoadministracyjnej . Cechą tego rodzaju odpowiedzialności
jest Jej obiektywny charakter, który oznacza, że o pociągnięciu
do odpowiedzialności przesądza wyłącznie fakt stwierdzonego naruszenia prawa.
Bez znaczenia na gruncie odpowiedzialności karnoadministracyjnej (w oparciu
o przepisy u.p.z.p.) pozostaje zatem zawinienie sprawcy w popełnieniu deliktu
administracyjnego, czy też faktyczne możliwości uniknięcia przez niego
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dokonania naruszenia prawa. I tak posługując się ponownie przykładem, zmiana
funkcji terenu dokonana planem miejscowym z funkcji rolnej na mieszkaniową,
dla której uchwała reklamowa przewiduje zakaz sytuowania reklam, skutkować
może nałożeniem kary na właściciela reklamy położonej na tym terenie, pomimo,
że przed zmianą funkcji terenu zlokalizowana była ona na nim w sposób legalny
i pomimo tego, że nie miał on możliwości dostosowania się do przeprowadzanej
planem miejscowym zmiany.

W kontekście wyżej poczynionych uwag, podkreślić trzeba, że o ile
w przypadku uchwalenia uchwały reklamowej lub jej nowelizacji użytkownicy
przestrzeni mają wyznaczony uchwałą termin na zrealizowanie obowiązków
dostosowawczych o minimalnie określonej ustawowo długości (nie krótszy niż 12
miesięcy), o tyle w przypadku zmiany warunków faktycznych lub prawnych,
od których uchwała uzależnia zasady i warunki sytuowania nośników
reklamowych w przestrzeni publicznej żaden okres dostosowawczy
nie obowiązuje. Oznacza to, że tego rodzaju zmiana aktualizuje w momencie jej
dokonywania nowy reżim prawny lokalizowania reklam w przestrzeni publicznej.
Przykładowo, w sytuacji gdy uchwała reklamowa przewiduje zaostrzone warunki i
zasady sytuowania reklam na zabytkach, w momencie wpisania do rejestru
zabytków nowego obiektu budowlanego obejmowany jest on ex lege
restrykcyjnymi postanowieniami uchwały reklamowej, które wiążą użytkowników
przestrzeni od tego momentu niezależnie od przysługujących im praw nabytych.

Opisywana praktyka określania w uchwałach reklamowych zasad
warunków sytuowania reklam w przestrzeni publicznej niewątpliwie godzi

w konstytucyjną zasadę zapewniania adresatom norm prawnych poczucia
pewności i stabilności prawnej. Skoro bowiem wiążące ich prawa i obowiązki
mogą ulegać zmianie w drodze innej niż zmiana przepisów, w szczególności
w drodze działań faktycznych innych podmiotów prawa, to trudno mówić
o zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa prawnego.

Na marginesie prowadzonych rozważań warto także zauważyć,
że omawiany sposób określania zasad i warunków sytuowania nośników
reklamowych w przestrzeni publicznej budzi nadto uzasadnione wątpliwości, co do
jego zgodności z delegacją ustawową. Na ten aspekt zwróciła już uwagę doktrynę,
\\1 której wskazano, że z art. 37a U.p.Z.p. wynika, że podjęta przez radę gminy
uchwala nie określa szczegółowego sytuowania obiektów, urządzeń i szyldów,
lecz ustala zasady i warunki ich sytuowania oraz standardy jakościowe i rodzaje

68



Z18ffiSKl&
paRTn8RS

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane 138. Oznacza to,
że postanowienia uchwały reklamowej nie powinny być skonstruowane w taki
sposób, że zawarte w nich rozstrzygnięcia planistyczne, choć pozornie mają postać
postanowień generalnych abstrakcyjnych, określają w sposób wysoce
zindywidualizowany konkretną, dopuszczalną lokalizację nośnika reklamowego,
z czym niewątpliwie mamy do czynienia np. w sytuacji uzależnienia miejsca
usytuowania nośnika reklamowego w przestrzeni publicznej w zależności od frontu
działki.

Reasumując, obserwacja praktyki samorządowej w okresie 2 lat od dnia
wejścia w życie ustawy krajobrazowej, pokazuje, że samorządy gminne mają dużą
trudność w określaniu zasad i warunków sytuowania reklam w przestrzeni
publicznej. Bazując na doświadczeniach wypracowanych przy podejmowaniu tego
rodzaju rozstrzygnięć planistycznych w planach miejscowych, w sposób
bezrefleksyjny przenoszą metodologię w nich stosowaną na grunt uchwały
reklamowej, która nie odpowiada jej konstrukcji normatywnej. Z uwagi na dużą
skalę tego problemu oraz Jego skutki w postaci rażącego naruszenia
konstytucyjnych standardów zapewnienia obywatelom poczucia pewnoset
i stabilności prawnej, praktyka ta wymaga interwencji ustawowej poprzez
wprowadzenie do ustawy wyraźnej regulacji wyłączającej dopuszczalność
określania zasad i warunków sytuowania reklam poprzez odwołanie się
do zmiennych elementów i cech przestrzeni.

4.3.2. Brak określenia relacji pomiędzy uchwałą reklamową a przepisami
odrębnymi

Kolejnym obszarem sprawiającym wiele trudności w stosowaniu
obowiązujących przepisów U.p.Z.p., a wynikających z niedookreślenia przez
ustawodawcę zakresu władztwa planistycznego gminy w zakresie uchwalania 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, jest
problematyka określenia relacji pomiędzy postanowieniami uchwał reklamowych

138 A. Plucińska-Fi lipowicz, A. Kosicki, Komentarz do art. 37(a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, [w:] A. Plucińska-Filipowicz (red.), M. Wierzbowski (red.), Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2018.
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a postanowieniami przepisów szczególnych wyznaczających zasady lokalizacji
obiektów obejmowanych tymi uchwałami.

o wadze ww. problemu świadczy szereg wątpliwości interpretacyjnych,
jakie pojawiają się w praktyce opracowywania i oceny legalności podjętych już
uchwał reklamowych przez samorządy gminne. W dotychczas wydanych
rozstrzygnięciach nadzorczych i wyrokach sądowych kwestionujących legalność
uchwał reklamowych bardzo często pojawia się kwestia nadużycia władztwa
planistycznego przez organy gminy w związku z wkroczeniem materią uchwały
reklamowej w sfery regulowane na gruncie przepisów odrębnych.
Dla przykładu za wykroczenie poza delegację ustawową uznano określenie
w uchwale reklamowej:

- maksymalnej odległości tablicy lub urządzenia reklamowego od krawędzi
pasa drogowego z uwagi na objęcie tej materii regulacją u.d.p.':",

- obowiązków właścicieli tablic lub urządzeń reklamowych w zakresie
utrzymywania ich w należytym stanie technicznym z uwagi na objęcie tej
materii regulacją u.p.b.140

,

- zasad sytuowania kontenerów na odpady z uwagi na objęcie tej materii
rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich sytuowanie T ' w rozdziale "Miejsce gromadzenia
odpadów'Y",

- zasad sytuowania tabliczek adresowych 143 z uwagi na objęcie tej materii
P dezvine i k fi 144ustawą rawo geo ezyjne l artogra iczne .

Zakwestionowanie przez właściwe organy nadzorcze i sądy wyżej
przytoczonych, przykładowych nieprawidłowości w dotychczas podejmowanych
uchwałach reklamowych nawiązują to utrwalonej linii orzeczniczej sądów

139 Wyrok WSA w Łodzi z dnia II sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 523/17, CBOSA.
140 Rozstrzygnięcie nadzorcze LEX-IAI31.1 03.20 16.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2016
r.
l-ll Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późno zm.)
i12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-1.4131.158.2017.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca
2017 r.
1·10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-IAI31.158.20 17.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca
2017 r.
14-1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 l z późno
zrn.).

70



Z18ffiSKl&
paRTn8RS

administracyjnych 145, że w aktach prawa miejscowego nie można regulować
materii objętej innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności zaś w aktach prawa miejscowego nie można przewidywać
bardziej restrykcyjnych ograniczeń praw i wolności obywatelskich, aniżeli te
które wynikają z przepisów ustawowych lub aktów prawa miejscowego
przewidujących tzw. ochronę szczególną określonych dóbr wartości
prawnych (takich jak np. uchwała w sprawie utworzenia parku krajobrazowego).
Tego rodzaju działania organów gminy uznawane są za naruszające konstytucyjną
zasadę proporcjonalności ingerencji publicznej w sferę prawną obywatela (art. 31
ust. 3 Konstytucji RP).

Z analizy dotychczas uchwalonych uchwał reklamowych wynika,
że podstawowym problemem w omawianym zakresie jest wprowadzenie w nich
ograniczeń w zakresie sytuowania nośników reklamowych w pasie drogowym
w kontekście zasad wyznaczonych przepisem art. 43 U.d.p.146. Zdecydowana
większość podjętych uchwał reklamowych określa, wbrew ww. utartej
w orzecznictwie regule interpretacyjnej, ograniczenia w zakresie maksymalnej
odległości reklamy od zewnętrznej krawędzi jezdni. Gwoli przykładu
postanowienia takie zawiera:

145 Zob. np. wyrok NSA z dnia 2 września 2011 r., sygn. akt II OSK 1222/11, wyrok WSA w Warszawie z
dnia 27 maja 2010 r., sygn. akt IV SAlWa 401/10, wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 20111'., sygn.
akt IV SAlWa 2329/10, a także Wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 85/11,
CBOSA.
146 Przepis ten stanowi, że:
,,/. Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy
drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odleglosci od zewnętrznej krawędzi
jezdni co najmniej:

~IRodzaj drogi IIW terenie zabudowy IIPoza terenem zabudowy I
OIAlItoslrada 1130m 1150m I
DIDroga ekspresowa 1120m 1140m IDIDcoga ogćlnodostepna II II

la) krajowa IIIOm 1125 m I
Ib) wojewódzka, powiatowa liS 111 1120m I

II le) gminna 116 m 1115 m
2. W szczegćlnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa
\V lisi. l lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż okresłona w ust. l, może nastąpić' wyłącznie za zgoda
zarzqdcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem
budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 3S list. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy- ".
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- uchwała reklamowa Miasta Bochnia (m.in. w §21 ust. 1 pkt 15147
)

- uchwała reklamowa Miasta Wyszków (m.in. w § 9 pkt l lit. CI48),

- uchwała reklamowa Gminy Baranów (m.in. w §3 ust. 2 pkt 3149
),

- uchwała reklamowa Miasta Nowego Sącza (w § 7 pkt l lit. CISO),

- uchwała reklamowa Gminy Nysa (w §3 pkt 6151
).

Podkreślić trzeba, że wskazana praktyka me tylko narusza reżim
wyznaczony przepisami u.d.p. prowadząc często do ustalenia dalej idących
ograniczeń sytuowania reklam w przestrzeni publicznej, aniżeli ograniczenia
wynikające z regulacji ustawowej, ale nadto, o czym często zapomina się w debacie
publicznej, pozbawia inwestorów prawa określonego wart. 43 ust. 2 u.d.p.,
zgodnie z którym możliwe jest uzyskanie przez inwestora odstępstwa
od określonych przepisami u.d.p. warunków umieszczania przy drogach nośników
reklamowych udzielanego w drodze zgody zarządcy drogi przed uzyskaniem przez
inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy
albo wykonywania robót budowlanych. W sytuacji określenia w uchwale
reklamowej zasad sytuowania reklam w określonej odległości od zewnętrznej
krawędzi jezdni uzyskanie takiego odstępstwa przez inwestora nie jest możliwe
z uwagi na brak kompetencji zarządcy do zwalniania inwestorów z warunków
określonych aktami prawa miejscowego.

147 Przepis ten stanowi, że dla obszaru 3 "W rejonach skrzyżowan dróg komunikacji kolowej, w odleglości 50
171 od krawędzi jezdni dopuszcza się lokalizację pylonów reklamowych, witaczy, o wysokości całkowitej nie
przekraczajqcej 4 m, przy minimalnej odleglości 2m pomiędzy każdym wolnostojqcym nosnikiem
reklamowym z zachowaniem przepisów odrębnych"
1-18 Przepis ten stanowi, że w II strefie krajobrazowej obowiązuje zakaz: "sytuowania tablic reklamowych i
urzqdzen reklamowych w odleglosci od krawędzi jezdni mniejszej niż:
- 5 m dla dróg wewnetrznych;
- 20 m od dróg klasy dojazdowej i lokalnej;
- 50 m od dróg klasy zbiorczej;
- 100 m od dróg klasy głównej i ekspresowej"
1·19 Przepis ten stanowi, że "Minimalna odleglosci między wolnostojqcymi urządzeniami reklamowymi musi
wynosić co najmniej 3 m od krawędzi jezdni"
150 Przepis ten stanowi, że w II Obszarze ustala się obowiązek "realizacji tablic reklamowych w odleglosci
nie mniejszej niż 8, O /11 i nie większej niż /8, O m od krawędzi jezdni, za wyjątkiem terenu polożonego wzdłuż
drogi krajowej nr 75 na odcinku od ul. Wiklinowej do granicy administracyjnej miasta, gdzie ustala się
odleglosć nie mniejszą niż 25,0 m inie większq niż 33,0 m od krawędzijezdni, przy uwzględnieniu warunków
okreslonych w przepisach odrębnych"
151 Przepis ten stanowi, że .ustalo się odleglosć minimalną dla sytuowania reklam wolnostojqcych,
niebędących obiektami budowlanymi, umieszczonych przy drogach 111 obszarach zabudowanych - 20 m od
krawędzi jezdni, z wyłoczeniem slupów ogłoszeniowo-reklamowych - pozostale odleglosci reguluje art. 43
ustawy z dnia 2/ marca /985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 20/6 r. poz. 1440, z pÓŹI1.zm.),"
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Reasumując, obserwacja praktyki samorządowej w zakresie określania

w uchwałach reklamowych zasad i warunków sytuowania reklam w przestrzeni
publicznej pokazuje, że dużo problemów sprawia określenie relacji pomiędzy
przyjmowanymi rozwiązaniami planistycznymi a przepisami odrębnymi. Skala
nieprawidłowości w tym obszarze oraz ich waga z punktu widzenia
konstytucyjnych standardów ingerencji w prawa i wolności obywatelskie
przemawia za wprowadzeniem do U.p.Z.p. wyraźnego przepisu wskazującego,
że przepisy podjętej uchwały reklamowej nie naruszają przepisów odrębnych,
w szczególności wyznaczonych przepisami u.d.p. zasad umieszczania nośników
reklamowych w określonych odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni.

4.3.3. Brak czasowych ograniczeń w zakresie nowelizowania uchwał
reklamowych

Poważną wadą obowiązującego reżimu prawnego w zakresie sytuowania
reklam w przestrzeni publicznej związaną z omówioną już problematyką braku
zagwarantowania w przepisach U.p.Z.p. gwarancji ochrony praw słusznie nabytych
i interesów w toku, jest wysoka niepewność prawna użytkowników przestrzeni
publicznej, co do stabilności wiążącego ich prawa. Inwestorzy, którzy podejmują
przedsięwzięcia gospodarcze w sposób zgodny z postanowieniami uchwały
reklamowej, nie są w stanie przewidzieć jak długo będą mogli użytkować
lokalizowane w przestrzeni publicznej obiekty w sposób zgodny z prawem
obowiązującym w dniu ich podejmowania. Przepisy u.p.z.p. nie wskazują żadnej
cezury czasowej obowiązywania uchwał reklamowych, co oznacza, że mogą być
one zmieniane w każdym czasie, określając nowe, retrospektywnie wiążące,
zasady i warunki sytuowania reklam w przestrzeni publicznej. Przepisy nie
określają także żadnych przesłanek warunków 1l11CJOWal11aprocedur
nowelizacyjnych, co oznacza, że o ich podjęciu decydować mogą także czynniki
pozaprawne np. chęć zwiększenia dochodów gminy z tytułu opłaty reklamowej.
Posługujac się skrajnym przykładem, nie sposób wykluczyć sytuacji, że jeszcze
w trakcie trwania okresu dostosowawczego rady gminy zmieni obowiązujące
warunki i zasady sytuowania reklam czyniąc podjęte przez inwestorów działania
dostosowawcze bezprzedmiotowymi, lub nakładających na nich dalsze obowiązki
dostosowawcze, pomimo realizowania przez nich obowiązków wynikających
z uregulowań dotychczasowych np. w postaci zainicjowania postępowań
administracyjnych o rozbiórkę obiektu.
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Nie bez znaczenia dla negatywnej oceny omawianego zaniechania
ustawodawcy ma wspomniana już we wcześniejszych rozważaniach czaso-
i kosztochłonność procesów inwestycyjnych związanych z lokalizowaniem
reklam w przestrzeni publicznej. Każda nowa lokalizacja nośnika reklamowego
w przestrzeni publicznej, jak i zmiana usytuowania istniejącego nośnika, wymaga
dużych nakładów finansowych, przeprowadzenia skomplikowanych procedur
administracyjnych, a także często niełatwych negocjacji lub renegocjacji warunków
umów, na podstawie których użytkowane są nieruchomości na cele reklamowe.
W tym kontekście, niemożność skalkulowania ryzyka gospodarczego w związku
z brakiem jakiejkolwiek gwarancji stabilności warunków prowadzenia działalności
gospodarczej, przy równoczesnej konieczności uwzględnienia retrospektywnego
(wstecznego) działania ewentualnych zmian prawnych, godzi niewątpliwie w istotę
wolności działalności gospodarczej przedsiębiorców działających na rynku reklamy
zewnętrznej, którzy nie są w stanie zaplanować ani zakresu, ani opłacalności,
swojej aktywności gospodarczej. W takich warunkach prawnych przysługująca
przedsiębiorcom działającym na rynku reklamy zewnętrznej wolność działalności
gospodarczej staje się wolnością iluzoryczną.

Brak ustawowej cezury czasowej, co do dopuszczalności dokonywania
rewizji obowiązujących postanowień uchwały reklamowej narusza także standardy
demokratycznego państwa prawnego. W orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego
wielokrotnie podkreślano, że zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie
prawa opiera się na wymaganiu pewności prawa, a więc takim zespole cech
przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne
- umożliwiają jej decydowanie o swoim postępowaniu na podstawie pełnej
znajomości przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji
prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą 152.

Reasumując powyższe spostrzeżenia, uznać trzeba, że niewątpliwą luką
prawną obowiązujących przepisów jest brak ograniczenia władztwa planistycznego
gmin w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian podjętych uchwał
reklamowych. Skutkiem przedmiotowego zaniechania ustawodawcy jest sprzeczny
z wymogami Konstytucji RP stan niepewności prawnej użytkowników przestrzeni
publicznej, co do konsekwencji prawnych podejmowanych przez nich działań
gospodarczych zgodnych z przepisami obowiązującymi na dzień ich podejmowania.

!52 Zob. np. wyroki TK z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P 3/00, OTK ZU nr 5/2000, poz. 138 oraz z dnia
25 kwietn ia 200 I r., sygn. akt K 13/0 I, OTK ZU nr 4/200 I, poz. 81
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4.3.4. Konieczność objęcia uchwałą reklamową obszaru całej gminy oraz
brak możliwości odstępstw indywidualnych od warunków i zasad
określonych uchwałą reklamową

Niewątpliwie wadą konstrukcyjną przyjętej na gruncie u.p.z.p. koncepcji
uchwały reklamowej jest konieczność jej obowiązywania na całym obszarze gminy
oraz brak możliwości udzielania przez organy samorządu gminnego odstępstw
indywidualnych od warunków i zasad określanych podjętą uchwalą.

Przyjęty w u.p.z.p. model regulowania zasad sytuowania reklam
w przestrzeni publicznej jest nieadekwatny do specyfiki regulowanej materii,
na co zwracają uwagę nie tylko przedstawiciele nauki prawa, ale również urbaniści
i architekci w trakcie konferencji i konsultacji społecznych opracowywanych
projektów uchwal reklamowych. Podkreślają 0111, że wypracowanie
zunifikowanych zasad i warunków lokalizacji nośników reklamowych
dla określonego obszaru gminy jest zadaniem bardzo trudnym, a często wręcz
niemożliwym, z uwagi na to, że kwestia oceny, czy konkretny nośnik reklamowy
narusza, czy nie narusza krajobraz zależy w dużej mierze od cech
indywidualnych przestrzeni np. kompozycj i architektonicznej i plastycznej
danego budynku.

W kontekście wyżej poczynionych uwag, podkreślić trzeba, że nośniki
reklamowe stanowią element uzupełniający przestrzeń publiczną, a nie
decydujący ojej charakterze, jak ma to miejsce np. przy wyznaczaniu
przeznaczenia terenu w planach miejscowych, czy określania warunków zabudowy

zagospodarowania osiedla mieszkaniowego. Harmonijne wkomponowanie
nośnika reklamowego w krajobraz wymaga uwzględnienia wielu elementów
przestrzeni cechujących dany obszar.

Trudność w rzetelnym i realizującym cele ustawowe określeniu zasad
warunków sytuowania w przestrzeni takich obiektów jak nośniki reklamowe

potwierdza analiza brzmienia postanowień podjętych dotychczas uchwał
reklamowych, w których bardzo często używa się zwrotów niedookreślonych dla
ich wyznaczenia takich jak np. warunek niepowodowania "dezintegracji kompozycji
architektonicznej elewacji", czy wymóg stosowania elementów konstrukcyjnych
,;ujednoliconych stylistycznie z otoczeniem". Dodatkowo, wspomnianą trudność
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potwierdza nadmiernie wysoki stopień szczegółowości przyjmowanych rozwiązań
planistycznych, które miejscami przypominają gotowe projekty budowalne, służąc
nie wyznaczeniu zasad generalnych, lecz rzeczywistemu wkomponowywaniu
nośników reklamowych w określoną przestrzeń.

Rozwiązaniem sygnalizowanego w tej części Opinii problemu mogłoby być
wprowadzenie ustawowej możliwości uchwalania uchwał reklamowych jedynie dla
części gminy oraz wprowadzenie ustawowej instytucji odstępstw od postanowień
uchwały reklamowej udzielanej w drodze decyzji właściwego organu gminy.

Pierwsze rozwiązanie, pozwalałoby na bardziej rzetelne, uwzględniające
warunki danego obszaru opracowywanie uchwał, w szczególności w odniesieniu
do newralgicznych dla danej gminy rejonów np. terenów wjazdowych
do miejscowości, czy też wymagających szczególnej ochrony obszarów
zabytkowych. Równocześnie, pozwoliłoby one na rozłożenie w czasie procedury
obejmowania gminy uchwałami reklamowymi bez konieczności ważenia jakości
tworzonego prawa z zakresem jego terytorialnego obowiązywania.

Drugie z proponowanych rozwiązań, wyposażyłoby samorządy gmmne
w instrument rzeczywistego rozstrzygania, czy w konkretnej lokalizacji, nośnik
reklamowy o konkretnych cechach wpisuje się w krajobraz, czy też ten krajobraz
zakłóca. Narzędzie te pozwoliłoby np. na określenie indywidualnych warunków
sytuowania nośników reklamowych na obszarach targów miejskich bez
konieczności ich "kamuflowania" generalnymi postanowieniami uchwał
reklamowych, czy też pozwoliłoby na dopuszczenie odstępstw od zasad ogólnych
dla konkretnych nośników reklamowych np. funkcjonującego od wielu lat
w przestrzeni danej dzielnicy ponadwymiarowego neonu reklamowego, który
nadaje jej określoną tożsamość, a który równocześnie "wymyka się" z pożądanych
standardów lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej.

W kontekście wyżej formułowanej propozycji, podkreślić trzeba,
że instytucja indywidualnych odstępstw od postanowień przepisów powszechnie
obowiązujących nie jest obca polskiemu porządkowi prawnemu. W zakresie
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej taką możliwość przewiduje m.in.
powoływany już art. 43 ust. 2 u.d.p., który dopuszcza uzyskanie przez inwestora
odstępstwa od określonych przepisami u.d.p. warunków umieszczania przy drogach
nośników reklamowych udzielanego w drodze zgody zarządcy drogi.
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Wskazać trzeba, że podobnie, jak w przypadku innych sygnalizowanych
w ramach niniejszej Opinii niedoskonałości obecnie obowiązujących rozwiązań
prawnych, tak i w odniesieniu do omawianej tematyki, obserwacja praktyki
samorządowej pokazuje, że organy gminy próbują rozwiązać napotykane
niedostatki ustawowe w ramach przypisanych im narzędzi prawnych. Próbę taką
w zakresie braku instrumentarium do indywidualnego określania zasad i warunków
sytuowania nośników reklamowych przeprowadzono np. w uchwale reklamowej
Miasta Sopotu, gdzie wskazano w odniesieniu do niektórych lokalizacji w sposób
konkretny, jaki rodzaj nośnika reklamowego może być na nich usytuowany np. §11
ust. l pkt 2 lit. c i lit. i uchwały wskazuje, że dla obszaru strukturalnego "A"
dopuszczono sytuowanie reklam citylight "na działce nr 103/8, arkusz mapy 24,
przy ul. Powstańcćw Warszawy 10 oraz na działce nr 44/5, arkusz mapy 26, przy ul.
Kościuszki 26-27, przed budynkiem Urzędu Miasta Sopotu", pylon główny
natomiast na działkach: "nr 2/4 arkusz mapy 24, przy ul. Powstańców Warszawy
12-14 oraz nr 103/8 arkusz mapy 24, przy ul. Powstańców Warszawy 10".

Konkludując, z uwagi na materię regulowaną uchwałą reklamową oraz cel
ochronny przyświecający jej podejmowaniu, rozważyć należy zwiększenie zakresu
elastyczności w podejmowaniu rozstrzygnięć planistycznych określających zasady

warunki sytuowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej,
w szczególności w postaci zniesienia wymogu uchwalania uchwały reklamowej
dla obszaru całej gminy i wprowadzenia instytucji indywidualnych odstępstw
od wprowadzanych nią rozwiązań generalnych.

4.4. Postępowanie planistyczne poprzedzające podjęcie uchwały
reklamowej

Kolejnym zagadnieniem wymagającym odrębnej analizy i oceny prawnej
są wymogi proceduralne wiążące organy gminy przy sporządzaniu projektu
i uchwalaniu uchwały reklamowej.

W przepisach u.p.z.p. określono wart. 37b w sposób autonomiczny
do innych przewidzianych ustawą procedur planistycznych zasady i tryb uchwalenia
uchwały reklamowej. Pomimo zatem, że materia regulowana uchwałą reklamową
stanowiła przed dniem wejścia w życie ustawy krajobrazowej przedmiot regulacji
planów miejscowych, ustawodawca nie zdecydował się na odesłanie
do odpowiedniego stosowania przy uchwalaniu uchwały reklamowej do wymogów
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proceduralnych przewidzianych dla procedowania nad planem miejscowym
lub studium gminnym.

Skonfrontowanie wymogów proceduralnych poprzedzających podjęcie
uchwały reklamowej z wymogami proceduralnymi poprzedzającymi podjęcie
studium gminnego oraz planu miejscowego wskazuje na dużą niekonsekwencję
ustawodawcy w zakresie zapewnienia systemowej zgodności konstrukcji
normatywnych procedur planistycznych przewidzianych u.p.z.p., w tym także,
co do stosowanej przez niego nomenklatury - pomimo, że przeprowadzenie każdej
z nich służyć ma realizacji tych samych celów i urzeczywistnianiu tych samych
wartości planowania i zagospodarowania przestrzennego, wyartykułowanych wart.
l 2 . 3 153ust. 1 U.p.Z.p. .

Dla potwierdzenia wyżej formułowanej tezy wskazać można przykładowo
na następujące "literalne" odrębności procedury uchwalenia uchwały reklamowej
w stosunku do procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

brak wprost wskazanego wymogu zachowania chronologii etapów
procedury uchwalania uchwały reklamowej,

brak wprost wskazanego wymogu zgodności uchwały reklamowej
ze studium gminnym,

153 Przepisy te stanowią, że: "W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwlaszcza:
I) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki iarchitektury;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi imienia, a także potrzeby osób
niepelnosprawnych;
6) Ivalorv ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronnosci i bezpieczeństwa panstwa;
9) potrzeby interesu publicznego;
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;
II) zapewnienie udziału społeczelistlva w pracach nad studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
planem zagospodarowania przestrzennego wojewćdztwa, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
12) zachowanie jawności iprzejrzystości procedur plal/istvcznvch;
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości ijakości wody, do celów zaopatrzenia ludności." (art. 1 ust. 2
u.p.z.p.)
oraz że:
"Ustalając przeznaczenie terenu lub okreslajqc potencjalny sposćb zagospodarowania i korzystania z terenu,
organ waż)! interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane vII postaci wnioskćw i uwag, zmierzające
do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a
także analizy ekonomiczne, środowiskowe ispołeczne." (art. l ust. 3 u.p.z.p.).
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- brak wprost wskazanego wymogu dołączenia do projektu uchwały
reklamowej prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej,

- brak ustawowej instytucji wniosków do sporządzanego projektu uchwały
reklamowej,

- brak ustawowo wskazanej formy prawnej udzielania opinii i uzgodnień
przez organy współdziałające w tworzeniu projektu uchwały reklamowej,

brak ustawowego wymogu przeprowadzenia dyskusji publicznej
nad opracowanym projektem uchwały reklamowej,

- brak ustawowego wymogu ponowienia w niezbędnym zakresie czynności
proceduralnych w razie zmian projektu uchwały reklamowej w trakcie
procedury planistycznej, w szczególności wskutek uwzględnienia uwag
zgłoszonych przez członków społeczności lokalnej do udostępnionego
proj ektu uchwały reklamowej.

Wskazane powyżej, przykładowe, odrębności proceduralne, rodzą
uzasadnione wątpliwości prawne, co do możliwości stosowania przez analogię
do trybu uchwalania uchwały reklamowej dorobku doktrynalnego i orzeczniczego
wypracowanego na gruncie procedury planistycznej dotyczącej uchwalania planów
miejscowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wiążącego organy gminy
standardu zapewnienia - zgodnego z celami ustawy - czynnego udziału
społeczeństwa w tworzeniu gminnych regulacj i planistycznych stanowiącego
gwarancję realizacji konstytucyjnego nakazu zap ew 111e111a demokratyzmu

. 154
W tworzeniu prawa .

W konsekwencji, niespójność ustawowych wymogów proceduralnych
wiążących organy gminy przy podejmowaniu uchwały reklamowej z wymogami
wiążącymi w innych procedurach planistycznych może mieć dalekosiężne skutki
prawne w zakresie stosowania przez organy gminy przepisów art. 37b U.p.Z.p.,
a w dalszej kolejności także w zakresie oceny dochowania przez te organy
wymogów proceduralnych dokonywanej w ramach nadzoru i kontroli sądowej.

Wyżej sformułowany wniosek potwierdza analiza dotychczasowego,
jak już wspomniano na chwilę obecną wysoce skromnego, orzecznictwa sądowego
w zakresie oceny legalności uchwał reklamowych. W odniesieniu do wymogów
proceduralnych, jak dotąd przedmiotem refleksji judykatury uczyniono przede

154 Nakaz ten wynika z zasady poprawnej legislacji, która stanowi składową zasady demokratycznego
państwa prawnego, o którym stanowi art. 2 Konstytucji RP - zob. szerzej np. Z. Jarosz, Fostepowanie
ustawodawcze w Sejmie [w:] J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakosć prawa, Warszawa 2005, s.
87.
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wszystkim problematykę pominięcia przez ustawodawcę wart. 37b u.p.z.p.
wymogu ponowienia w niezbędnym zakresie czynności proceduralnych w razie
uwzględnienia przez wójta lub radę gminy zgłoszonych przez społeczeństwo uwag
do projektu uchwały reklamowej.

I tak, WSA w Łodzi w wyroku z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt II
SA/Łd 523/17, dotyczącym uchwały reklamowej Miasta Łodzi, wskazał, że:
.Niezasadne są [. ..] zarzuty organu nadzoru dotyczące naruszenia procedury
uchwalania uchwały reklamowej ze względu na brak powtórzenia opinii właściwych
organów [. ..} po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie procedowanża.
Określony bowiem wart. 37b u.p.z.p. katalog czynnoset związanych z procedurą
sporządzania projektu uchwały reklamowej jest zupełnie odrębnym uregulowaniem
aniżeli w przypadku procedowania nad studium [. ..} czy też prowadzenia prac nad
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [. ..} Oznacza to, że
w przypadku złożenia uwagi do projektu uchwały i jej uwzględnienia, uchwała
podlega stosownej korekcie, natomiast w razie nieuwzględnienia uwagi organ
wykonawczy gminy zamieszcza ją w wykazie uwag nieuwzględnionych i wraz
z projektem uchwały reklamowej przedkłada radzie gminy. Ustawodawca nie
przewidział w tym przypadku obowiązku ponowienia procedury, w szczególności
uzgodnień, opiniowania lub wyłożenia do publicznego wglqdu [. ..}.".

Analogiczne stanowisko do wyżej przytoczonego zajął WSA w Opolu
w wyroku z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II SA/Op 196/17 dotyczącym
uchwały reklamowej Miasta Opole, w którym wskazał, że: ,,[. ..}Uwzględnżając
[. ..] kompleksowy charakter unormowan proceduralnych zawartych wart. 37b
u.p.z.p., brak jest jakichkolwiek przesłanek ustawowych do zastosowania
ponow~enia procedury. [. ..}.".

W ocenie Autorów Opinii, przytoczone stanowiska sądowe ocenić należy
negatywnie. Pomimo bowiem, że zostały one oparte na literalnej wykładni art. 37b
u.p.z.p., pozostają one w sprzeczności z celami u.p.z.p. i zasadami ogólnymi
prowadzenia przez organy samorządu gminnego gospodarki przestrzennej.

Zauważyć trzeba, że przenoszenie na grunt procedury podejmowania
uchwały reklamowej zaproponowanej przez sądy w ww. orzeczeniach wykładni
może prowadzić do tego, że ostatecznie uchwalona wersja uchwały reklamowej
nie zostanie poddana żadnym konsultacjom społecznym, pomimo tego, że jej
postanowienia wyznaczają wiążące prawa i obowiązki użytkowników przestrzeni.
Słowem przykładu, możliwa jest sytuacja, że po wyłożeniu projektu uchwały
reklamowej organ wykonawczy uwzględni część uwag zgłoszonych do projektu,
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które zmieniają w sposób istotny postanowienia projektowanej uchwały (np. zasady
sytuowania szyldów w centrum miasta), w szczególności w sposób oddziałujący
na sytuację prawną podmiotów użytkujących przestrzeń (np. przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach zlokalizowanych
w centrum miasta), którzy uwag do projektu uchwały nie zgłosili, wyrażając w ten
sposób swoją akceptację względem projektu w pierwotnym, wyłożonym brzmieniu
(np. z uwagi na fakt, że proponowane pierwotnie zasady nie wymagały z ich strony
podjęcia działań dostosowawczych po weJSClU w życie uchwały
w zaproponowanym brzmieniu). Zaniechanie ponowienia czynności w takiej
i podobnych sytuacjach prowadzi w konsekwencji do tego, że ani organ
wykonawczy gminy opracowujący projekt, ani rada gminy uchwalająca uchwałę
reklamową nie zna aktualnego stanowiska społeczności lokalnej co do projektu
procedowanej uchwały, a w konsekwencji nie może go ani rozważyć,
ani uwzględnić w podejmowanym rozstrzygnięciu planistycznym.

Mając na uwadze wyżej poczynione uwagi, uznać należy, że wyznaczony
przepisami u.p.z.p. model procedowania nad uchwałą reklamową godzi nie tylko
w podstawowe zasady i wartości gospodarki przestrzennej, z koniecznością
wyważania potrzeb i postulatów interesariuszy rozwiązań planistycznych na czele,
ale przede wszystkim przeczy konstytucyjnej zasadzie dialogu społecznego
stanowiącej jeden z fundamentów państwa polskiego obok takich zasad jak
poszanowanie wolności i sprawiedliwości 155. Przyjęty obecnie w ustawie model
proceduralny nawiązuje do znanych państwom autorytarnym zasad postępowania
organów państwowych opartych na dyrektywie "władza wie najlepiej co jest dobre
dla obywateli" i z tego względu nie może być akceptowany w demokratycznym
porządku prawnym.

Na marginesie dokonywanej oceny prawnej, wskazać należy, że
z podobnymi problemami i wątpliwościami interpretacyjnymi zmagała się kilka lat
temu doktryna i judykatura na gruncie problematyki ponawiania czynności
w niezbędnym zakresie w ramach procedury przyjmowania studium. Na przestrzeni
lat, ostatecznie ugruntował się, zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie,
pogląd, że ustawodawca wprawdzie przewidział wprost obowiązek ponowienia
procedury planistycznej tylko w stosunku do planu miejscowego (art. 19 ust. l
u.p.z.p.), ale niewątpliwie konieczność takiego działania odnosić należy również do
uchwalania studium, gdzie przepisy tego etapu wprost nie przewidują, ze względu
na wymogi związane z gwarancjami ochrony interesów członków wspólnoty

155 Zgodnie z preambulą polskiej Konstytucji "prawa podstawowe dla panstwa oparte (sq) na poszanowaniu
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu spoleczl1)1l1l oraz na zasadzie pomocniczoset
umacniojqcej uprawnienia obywateli i ich wspólnot".
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1-6
samorządowej, przejrzystością i jawnosclą procedur planistycznych).
W literaturze przedmiotu podkreślono, że z przepisu art. 11 u.p.z.p.
interpretowanego systemowo funkcjonalnie nie można wywodzić, że
w określonych sytuacjach nie ma obowiązku ponawiania działań w nim
określonych. Jeżeli dochodzi do istotnej zmiany rozwiązań przyj ętych w projekcie
to w okolicznościach konkretnego postępowania może zachodzić potrzeba
ponowienia procedury w koniecznym zakresie+".

Nawiązując do powyższego przykładu, można przypuszczać, że z biegiem
czasu analogiczna wykładnia przepisów u.p.z.p. zostanie wypracowana także
w odniesieniu do procedury sporządzania i uchwalania uchwały reklamowej -
zwłaszcza wobec faktu, że uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego
w przeciwieństwie do studium, które jedynie pośrednio kształtuje prawa

obowiązki użytkowników przestrzeni. Nie powinno być jednak tak,
że orzecznictwo i doktryna będą zastępować ustawodawcę i korygować
popełnione przez niego błędy. Równocześnie nie sposób na chwilę obecną
przewidzieć, zwłaszcza wobec przytoczonego stanowiska zajętego przez WSA
w Łodzi i WSA w Opolu, kiedy sądownictwo wypracuje pro-obywatelską (a więc
pro-konstytucyjną) wykładnię obowiązujących przepisów prawa w zakresie
wymogów proceduralnych wiążących organy gminy przy uchwalaniu uchwały
reklamowej.

Dodatkowych argumentów przemawiających za zasadnością dokonania
rewIZJI obecnie obowiązującego przepisu art. 37b U.p.Z.p. celem wprowadzania
do niego rozwiązań zabezpieczających wprost udział społeczeństwa w tworzeniu
uchwały reklamowej na wzór rozwiązań obowiązujących przy tworzeniu planów
miejscowych dostarcza obserwacja praktyki samorządowej. Zdecydowana
większość samorządów gminnych, pomimo braku zobowiązania ustawowego,
ponawia czynności w razie wprowadzenia zmian do procedowanego projektu

h ł 11 ·158ue wa y re <: amowej .

Reasumując, idea uproszczenia procedury uchwalania uchwały reklamowej
w stosunku do procedury przyjmowania planów miejscowych towarzysząca

156 Zob. np. wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 1222!l3, CBOSA.
157 Zob. np. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, pod red. A. Plucińskiej-
Filipowicz, M. Wierzbowskiego, LexisNexis Warszawa 2014, s. 120.
158 Dobrym przykładem takiej praktyki jest Kraków, gdzie nie tylko ponownie wykłada się kolejne wersje
projektu opracowywanej uchwały reklamowej, ale również stosuje inne, nieprzewidziane ustawą,
mechanizmy konsultacyjne - przebieg procedury nad krakowską uchwałą reklamową dostępny jest on-line
pod adresem WWW:
hrtps:!/w\\\V.bip.krakow.pl/'idok id=71173& metka= l&vRel!= I [dostęp dnia 17 kwietnia 2018 r.]

82



ziemsxićc
panrnens

uchwaleniu ustawy krajobrazowej doprowadziła do nieuzasadnionego ograniczenia
udziału społeczeństwa w wypracowywaniu przyjmowanych w tej uchwale
rozwiązań planistycznych. W konsekwencji, obecnie obowiązujący model
proceduralny budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego zgodności z ustawowymi
i konstytucyjnymi zasadami zapewnienia w procedurach tworzenia prawa udziału
interesariuszy projektowanych zmian prawnych. Za rewizją obowiązującego
modelu przemawiają nie tylko argumenty natury prawnej, ale również
obserwowana w niektórych samorządach praktyka procedowania nad uchwałami
reklamowymi, świadcząca o tym, że realizacja postulatu czynnego udziału
społeczeństwa w tworzeniu prawa miejscowego nie blokuje chęci skorzystania
przez samorządy z nowych instrumentów prawnych porządkowania przestrzeni
publicznej.

4.5. Model odpłatności za sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej

Szczególnie negatywnie ocenić należy obowiązujący model odpłatności
za sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej, który opiera się na opłacie
reklamowej. Spotkał się on z szeroką krytyką przedstawicieli prawa podatkowego,
przede wszystkim z uwagi na jego niespójnosc z innymi przepisami
wyznaczającymi obowiązek ponoszenia danin publicznoprawnych, jego wady
konstrukcyjne oraz nieadekwatność dobranych przez ustawodawcę instrumentów
do celów i funkcji, które opłata reklamowa- w założeniu- ma spełniać".

W kontekście dokonywanej oceny prawnej, na szczególną uwagę zasługuje
problematyka dysfunkcjonalnej i budzącej poważne wątpliwości interpretacyjne
relacji zachodzącej pomiędzy opłatą reklamową a podatkiem od nieruchomości oraz
problematyka podwójnego wymiaru opłat za reklamy zlokalizowane w pasie
drogowym.

4.5.1. Relacja pomiędzy opłatą reklamową a podatkiem od nieruchomości

Ustawodawca wprowadzając system określania zasad i warunków
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej uchwałą reklamową powiązał go
z instrumentarium fiskalnym - wprowadzając do u.p.o.l. instytucję opłaty
reklamowej.

159 Zob. w szczególności: D. Antonów, Charakter prawny opłaty reklamowej, FK 2017, Nr 1-2, s. 106-118.
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Zgodnie z dodanymi ustawą krajobrazową przepisami u.p.o.l. rada gminy
ma możliwość (od niej zależy czy taką decyzję podejmie) nałożenia opłaty
reklamowej od umieszczonych na terenie gminy tablic lub urządzeń reklamowych
w drodze uchwały. Identycznie jak w przypadku innych opłat lokalnych
ustawodawca nie uregulował trybu i warunków płatności opłaty reklamowej -
pozostawiając tę materię do uregulowania przez radę gminyl6o.

Opłata reklamowa stanowić ma, w świetle uzasadnienia projektu ustawy
krajobrazowej, "rozwiązanie wspierające" zapewniające skuteczność instrumentów
ochrony krajobrazu wprowadzonych ustawa!". W związku z tym na gruncie u.p.o.l.
przyjęto, że uprawnienie do poboru opłat przysługuje wyłącznie tym gminom, które
podjęły starania w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej, gdyż "opłata
za reklamy ma stanowić jedno z narzędzi takiego porządkowania, nie zaś źródło
uzyskania łatwego dochodu,,162. W tym kontekście, w doktrynie wskazuje się,
że celem opłaty reklamowej nie jest cel fiskalny, lecz cele pozafiskalne, przede
wszystkim cel regulacyjny związany z zarządzaniem liczbą reklam w przestrzeni
publicznej'I". Zasadniczy cel opłaty reklamowej ma więc charakter negatywny,
gdyż ciężar publiczny z tego tytułu ma powstrzymywać od określonego działania -
lokowania reklam 164.

W doktrynie wskazano, że przyjęta w u.p.o.l. konstrukcja normatywna
opłaty reklamowej nie służy realizacji wyznaczonych dla niej celów m.in. z uwagi
na to, że przedmiotem opłaty są tablice reklamowe i urządzenia reklamowe
umieszczone na nieruchomościach lub ich częściach lub na obiektach budowlanych
lub ich częściach, na obszarze, na którym obowiązuje uchwała reklamowa,
niezależnie od tego, czy eksponowana jest na nich reklama. Obowiązek
w zakresie opłaty reklamowej zależy od samego tylko istnienia odpowiedniej

160 Organ stanowiący uprawniony jest również do różnicowania stawek tej opłaty z uwzględnieniem
lokalizacji oraz wielkości lub rodzaju tablicy reklamowej, lub urządzenia reklamowego. Ponadto rada gminy
może wprowadzić inne niż w ustawie zwolnienia przedmiotowe oraz obowiązek składania organowi
podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych
deklaracji na opłatę reklamową, a także określić termin, warunki i tryb składania tych deklaracji; w tym
przypadku rada gminy określa wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową, w którym zawarte będą dane
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje również możliwość wprowadzenia przez radę gminy
możliwości skladania deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
161 Uzasadnienie projektu ustawy
162 Uzasadnienie projektu ustawy
163 D. Antonów. Charakter prawny opiaty reklamowej, FK 2017, Nr 1-2, s. 107.
16.J Tamże;
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infrastruktury reklamowej, niezależnie od jej wykorzystywania lub od zamiaru jej
l . 165wy corzystywama .

o nieadekwatności konstrukcj i normatywnej opłaty reklamowej
do zakładanego przez ustawodawcę celu tej instytucji świadczy także przesądzenie
w przepisach u.p.o.l., że odpowiedzialność za wniesienie opłaty reklamowej
w przypadku współwłasności lub wspólnego posiadania nieruchomości lub obiektu
budowlanego, na którym znajduje się tablica lub urządzenie reklamowe, jest
odpowiedzialnością solidarną. Oznacza to tym samym, że zobowiązanie w zakresie
wniesienia opłaty reklamowej jest zobowiązaniem niepodzielnym 166. Na gruncie
u.p.o.l. nie ma znaczenia, kto ze współwłaścicieli lub współposiadaczy faktycznie
użytkuje tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe i kto czerpie z tego korzyści
- o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje jedynie współwłasność
lub współposiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego?",

W piśmiennictwie wskazano, że konstrukcja zobowiązania solidarnego
z tytułu opłaty może w przypadku wielu współzobowiązanych prowadzić do:

- nieopłacalności poboru opłaty z uwagi na wyższe koszty postępowania
od przychodu z tytułu opłaty,

- uciążliwości poboru opłaty z punktu widzenia współzobowiązanych,
zwłaszcza w sytuacji gdyby gmina wprowadziła obowiązek składania
deklaracji w związku z opłatą reklamowa'I"

Zastrzeżenia natury prawnej może budzić także sytuacja, w której tablica
czy też urządzenie reklamowe znajdzie się na danej nieruchomości bez wiedzy
i zgody jej właściciela, co może stanowić przypadki nierzadkie z uwagi na fakt,
że tablicą reklamową może być np. umieszczona na ogrodzeniu płachta, czy nawet
naklejona na nim kartka papieru. W świetle przepisów u.p.o.l. zasadą jest natomiast,
że to właściciel jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty opłaty reklamowej
ze wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami, łącznie z możliwością pociągnięcia

165 A. Fogel, Komentar: do art. !7a ustawy o podatkach i oplotach lokalnych. [w:] A. Fogel (red.), Ustawa
krajobrazowa. Komentarz do przepisćw wprowadzonych w zwiqzku ze wzmocnieniem narzqdzi ochrony
krajobrazu. Warszawa 2016, s. 79.
166 1\. Fogcl, Komentarz do arl. !7a ustawy o podatkach i opIatach lokalnych, [w:] A. Fogel (red.), Ustawa
krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w zwiqzkit Ie wzmocnieniem narządzi ochrony
krajobrazu, Warszawa 2016, S. 79.
167 Tamże;
168 Tamże, S. 80.
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go do odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu nieuregulowania wymaganej
przepisami płatności.

Szczególnie problematycznym na gruncie u.p.o.l. jest jednak przewidziany
w mej mechanizm zaliczenia zapłaconego podatku od nieruchomości na poczet
opłaty reklamowej, o którym stanowi przepis art. 17a ust. 6169

.

Celem ww. przepisu jest niewątpliwie uniknięcie zjawiska tzw.
podwójnego opodatkowania tj. poboru więcej niż jednej daniny publicznoprawnej
z tego samego tytułu (przedmiotu). Rozumiejąc i podzielając słuszność jego
uzasadnienia aksjologicznego uznać trzeba, że jego stosowanie może budzić
uzasadnione wątpliwości, w tym także z punktu widzenia realizacji konstytucyjnej
zasady sprawiedliwości opodatkowania.

Rozwijając powyższe wskazać należy w pierwszej kolejności, że
w przepisach u.p.o.l. brak jest ustawowego skoordynowania czasowego poboru
opłaty reklamowej z uiszczeniem podatku od nieruchomości, co może
skutkować pozornością prawa do odliczenia 170 np. gdy zapłata podatku
od nieruchomości przypadać będzie po terminie zapłaty opłaty reklamowej, a zatem
w dacie uiszczenia opłaty reklamowej nie wystąpi zapłacony podatek
od nieruchomości. Nadto wskazać trzeba na wątpliwości w zakresie możliwości
rozliczenia podatku od nieruchomości zapłaconego przed dniem objęciem danego
obszaru obowiązkiem uiszczenia opłaty reklamowej. Literalna wykładnia
wprowadzonego do u.p.o.l. mechanizmu nie wyklucza takiego działania, skoro
okresy, za jakie pobiera się wskazane daniny, nie muszą być skoordynowane,
a w szczególności terminy płatności obydwu danin mogą kształtować się w taki
sposób, że zapłata podatku od nieruchomości za dany okres wypada po terminie
zapłaty opłaty reklamowe/71

. Rozwiązanie takie wydaje się jednak wypaczać
intencję wprowadzonego mechanizmu.

Kolejnym problemem ZWIązanym z mechanizmem przewidzianym
wart. 17a ust. 6 u.p.o.l. jest także to, że znaczna część podatników podatku

1(,9 Przepis ten stanowi, że "Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub
urzqdzenia reklamowego, zalicza się na poczet opł aty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej lub
urzqdzenia reklamowego.".
170 A. Fogel, Komentarz do art. J7a ustawy o podalkach i opiatach lokalnych, [w:] A. Fogel (red.), Ustawa
krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w zwiqiku ze wzmocnieniem narządzi ochrony
krajobrazu, Warszawa 2016, s. 84.
171 Tamże, s. 84-85.
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od nieruchomości składa stosowne deklaracjeY, wskazując w nich zbiorcze dane
dotyczące wartości budowli do opodatkowania ogółem (tj. wszystkich budowli
będących w posiadaniu tegoż podatnika na terenie danej gminy) 173.Oczywiste jest,
że w ogólnej, dotychczasowo wyodrębnionej w deklaracjach grupie "budowle"
mogą zostać wykazane przez podatnika podatku od nieruchomości budowle
niestanowiące tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. W konsekwencji,
może powstać wiele problemów natury formalnej z określeniem, jaka część
zapłaconego podatku od nieruchomości w zakresie budowli dotyczy tablic
reklamowych lub urządzeń reklamowych. Co istotne, przy wymiarze opłaty
opartym o samoobliczenie znajdującym wyraz w deklaracjach, ciężar
rozstrzygnięcia sygnalizowanych wątpliwości spoczywać będzie na podmiotach
zobowiązanych do zapłaty.

Wreszcie najważniejszym problemem związanym z rozliczeniem
przewidywanym wart. 17a ust. 6 u.p.o.l. jest fakt, że zobowiązanym do zapłaty
podatku od nieruchomości i opłaty reklamowej nie zawsze będzie ten sam
podmiot!". Dotyczyć to może wielu sytuacji spornych związanych
z kwalifikalnościa tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego jako budowli
na gruncie u.p.O.I.I75. Przyjąć należy, że w sytuacji, gdy "podatnikami" omawianych
danin są dwa różne podmioty prawa - jeden jest podatnikiem podatku

171 Opisywany problem dotyczy także osób fizycznych, składających "informacje o nieruchomościach i
obiektów budowlanych" będące dla gminnych organów podatkowych podstawą do wydawania decyzj i
ustalających zobowiązanie w podatku od nieruchomości.
173 Zob. np. M. tyczek, Opłata reklamowa - nowa opłata lokalna jako instrument ochrony krajobrazu, PPLiF5
2015, nr 6, s. 22.
i74 Zgodn ie z nowododanym i przepisami u.p.o.1. ustaloną w uchwale rady gminy opłatę reklamową pobiera
się od:
I) wlaścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych
oddanych w użytkowanie wieczyste,
2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez ty tulu prawnego
- jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia
reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest
reklama
Zgodnie z powyższym, podatnikami opłaty rekłamowej mogą być podmioty posiadające tytuł prawny w
postaci własności łub użytkowania wieczystego lub też znajdujące się w stanie faktycznym rzeczywistego
posiadan ia.
Ustawodawca nie sprecyzował w żaden sposób kwestii kolizj i tytułu prawnego i stanu faktycznego
posiadania samoistnego; nie ma tutaj normy - na wzór innych ustaw podatkowych - wskazującej, że w
sytuacj i, gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży
na posiadaczu.
175 Por. D. Antonów, Charakter prawny opłaty reklamowej, FK 2017, Nr 1-2, s. 111.
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od nieruchomości, drugi opłaty reklamowej - zaliczenia przewidzianego wart. 17a
ust. 6 u.p.o.l. dokonać nie można. Mechanizm ten wydaje się bowiem aktualizować
wyłącznie w przypadku tożsamości podmiotowej po stronie zobowiązanego do
zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty reklamowej. Tym samym, w sytuacj i
odrębności płatników wskazanych danin uznać należałoby, że prawo do odliczenia
nie przysługuje. W przypadku przyjęcia takiej interpretacji przepisów dochodzi do
sytuacji, że wbrew założeniom leżącym u podstaw art. 17a ust. 6 u.p.o.!., jeden
przedmiot opodatkowania obejmowany jest dwoma daninami publicznymi
w pełnej wysokości.

Nie bez znaczenia dla negatywnej oceny omawianego mechanizmu ma
także fakt, że założeniem ustawowym towarzyszącym jego wprowadzeniu
w art. 17a ust. 6 u.p.o.l. jest to, że wysokość opłaty reklamowej przekraczać ma
co do zasady wysokość należnego podatku od nieruchomości. W tym ujęciu,
zaliczenie wysokości zapłaconego podatku od nieruchomości na poczet opłaty
reklamowej ma zmniejszyć dolegliwość ciężaru związanego z ponoszeniem tej
relatywnie wysokiej daniny publicznej. W sytuacj i braku możliwości zaliczenia
zapłaconego podatku od nieruchomości na poczet opłaty reklamowej,
przedsiębiorca dysponujący nośnikiem reklamowym będzie obciążony całością
opłaty reklamowej. Dolegliwość tą pogłębia fakt, że zazwyczaj w umowach
na udostępnienie nieruchomości na cele reklamowe (np. w umowie dzierżawy)
w kosztach czynszu (ponoszonego przez przedsiębiorcę lokalizującego nośnik
na nieswojej nieruchomości lub obiekcie) wkalkulowuje się koszt ponoszonych
przez właściciela (lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym
do nieruchomości) ponoszonych przez niego obciążeń publicznoprawnych. W tym
ujęciu, dochodzi do faktycznego przesunięcia na przedsiębiorcę lokalizującego
nośnik reklamowy w przestrzeni publicznej całości lub części zobowiązania
z tytułu podatku od nieruchomości bez możliwości jego prawnego zaliczenia
na poczet uiszczanej opłaty reklamowej na podstawie art. 17a ust. 6 u.p.o.l.

Konkludując, w świetle obowiązujących przepisów, opłata reklamowa
stanowi w swej istocie "zakamuflowany", "drugi" podatek od nieruchomości.

4.5.2. Podwójny wymiar opłat za reklamy lokalizowane w pasie drogowym

o ile w odniesieniu do zbiegu dwóch podstaw opodatkowania na gruncie
u.p.o.!. ustawodawca podjął próbę (choć jak wykazano w punkcie poprzedzającym
raczej nieudolną) uniknięcia podwójnego opodatkowania nieruchomości z tytułu
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podatku od nieruchomości i opłaty reklamowej, to w odniesieniu do zbiegu dwóch
podstaw odpłatności za reklamy lokalizowane w pasie drogowym takiego
mechanizmu ustawodawca już nie przewidział. Przeciwnie, wprowadzony ustawą
krajobrazową przepis art. 40 ust. 6b u.d.p. stanowi wprost, że opłatę za zajęcie pasa
drogowego powiększa się, od dnia wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę
gminy, o wysokość opłaty reklamowej.

Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w ww. przepisie ocenić należy
negatywnie jako że prowadzi ono do nałożenia na jednostkę podwójnego
obciążenia publicznoprawnego z tytułu dokonania przez nią jednej i tej samej
czynności i to czynności zgodnej z obowiązującym porządkiem prawnym (skoro na
jej dokonanie uzyskała ona zezwolenie zarządcy drogi). W konsekwencji uznać
trzeba, że przyjęte w u.d.p. rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości natury
konstytucyjnej.

Rozwijając powyższe, wskazać trzeba, że w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego ugruntował się pogląd, zgodnie z którym obowiązek ponoszenia
kilku danin publicznoprawnych z tego samego tytułu kwalifikować można jako
nieproporcjonalną uciążliwość wynikającą z nagromadzenia negatywnych dla
obywatela następstw z jednej sytuacji faktycznej. Tego rodzaju uciążliwość jest
według Trybunału niezgodna z zasadą proporcjonalności wywodzoną z łącznej
interpretacji art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP176.

Ww. poglądy Trybunału nawiązują do jednej z podstawowych zasad
współczesnych systemów prawnych, mających swoje zakorzenienie jeszcze
w prawie rzymskim, wyrażanej w paremii łacińskiej: ne bis in idem (z łac. "nie dwa
razy w tej samej sprawie"). Pomimo, iż pierwotnie zasada ta wiązana była głównie
z prawem karnym, obecnie powszechnie przenosi się ją na grunt każdej ingerencji
publicznej w prawa i wolności obywatelskie. Także w orzecznictwie polskich
sądów administracyjnych jej działanie jest rozciągane na grunt sankcji
administracyjnych, opłat i innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym 177.

Przeniesienie zasady ne bis in idem na grunt prawa administracyjnego
oznacza, że kary lub obciążenia publicznoprawne za ten sam czyn lub w związku

[70 Por. np. wyroki TK z 27 kwietnia 1999 r., sygn. P 7/98, OtK ZU nr 4/1999 poz. 72; z 9 październ ika 2012
r., sygn. P 27111, OTK ZU nr 9/A/20 12, poz. 104.
[77 Por. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 września 2009 r., sygn. akt VI SAlWa 1181/09, podtrzymany
przez NSA wyrokiem z dnia l lutego 2011 r., sygn. akt II GSK 87/10, CBOSA.
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z tym samym stanem faktycznym powinny być nakładane tylko raz,
a ich dolegliwość dla jednostki powinna być adekwatna do realizowanego za ich
pomocą celu publicznego.

Transponując powyższe uwagi na grunt niniejszej analizy, wskazać należy,
że zarówno opłata za zajęcia pasa drogowego na cele reklamowe oraz opłata
reklamowa stanowią w świetle obowiązujących przepisów daninę publicznoprawną,
Źródłem obowiązku ich zapłaty jest ta sama czynność faktyczna inwestora
w postaci zlokalizowania nośnika reklamowego w przestrzeni publicznej. Tym
samym, podmiot lokalizujący nośnik w pasie drogowym zostaje obciążony
podwójną opłatą z tego samego tytułu z uwagi na kwalifikowanie miejsca, w której
dokonuje tej czynności jako: przestrzeni publicznej (na gruncie u.p.o.l. w zw.
z u.p.z.p.) oraz pasa drogowego (na gruncie u.d.p.). Podkreślić w tym miejscu
trzeba, że oba wskazane reżimy prawne służą temu samemu celowi - ochronie
widoku - choć uzasadnianego ochroną innych dóbr prawnie doniosłych:
w przypadku u.p.o.l. w zw. z U.p.Z.p. krajobrazem, w przypadku u.d.p. życiem
i zdrowiem użytkowników dróg. W tym kontekście nie powinno ulegać
wątpliwości, że druga z wymienionych ustaw (u.d.p.) jako dalej idąca tj.
przewidująca ochronę cenniejszych dóbr, powinna zostać uznana za ustawę
"konsumującą" ochronę przewidzianą w ustawie pierwszej (u.p.o.l. w zw.
z u.p.z.p.).

W kontekście wyżej poczynionych uwag, uznać trzeba, że nakładanie
na obywatela z tytułu dokonania jednej i tej samej czynności kilku obciążeń
publicznoprawnych na skutek subsumpcji tego samego stanu faktycznego pod
normy prawne wynikające z różnych ustaw w imię realizacji tego samego celu
ochronnego (ochrony widoku użytkowników przestrzeni) stanowi naruszenie
zasady budowania zaufania obywateli do organów administracyjnych, a ponadto
jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności ograniczeń praw wolności

konstytucyjnych.

Podkreślić w tym mIeJSCU trzeba, co było już wielokrotnie w Opinii
akcentowane, że instrumenty ochrony krajobrazu ograniczają wolność działalności
gospodarczej tj. wolność objętą szczególną ochroną konstytucyjną (na podstawie
art. 20 i 22 Konstytucji RP). Ingerencja dokonywana za ich pośrednictwem musi
zatem spełniać warunki współmierności ograniczeil do realizowanych celówl78

17SZob. np. orzeczenia TK z dnia 4 kwietnia 19951'., sygn. akt K 10/94 i z dnia 26 kwietnia 19951'., sygn. akt
K 11/94.
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i nie może skutkować nadmiernym jej ograniczeniem, zwłaszcza prowadzącym
do jej faktycznego unicestwienial79

.

Nie bez znaczenia dla negatywnej oceny omawianego mechanizmu
doliczania do opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty reklamowej - z punktu
widzenia zasad konstytucyjnych - są nadmiernie wysokie stawki obowiązujących
obecnie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele reklamowe. I tak dla przykładu,
za zlokalizowanie nośnika reklamowego o powierzchni 16 n/ w pasie drogowym
drogi krajowej opłata wynosi 64 zł za jeden dzień, co w skali miesiąca daje opłatę
w wysokości l 920 zł, w skali roku zaś opłatę w wysokości 23 360 ZłI80

.

Dla porównania, opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej celem
umieszczenia w nim niewielkiego obiektu kubaturowego, usługowego
o powierzchni 16 m2 wynosi 11,20 zł za jeden dzień zajęcia, co w skali miesiąca
daje opłatę w wysokości 336 zł, a w skali roku prawie 4 099,20 Zł181

�

Uwzględniając wyżej poczynione uwagi, uznać trzeba, że przyjęty wart. 40
ust. 6b u.d.p. mechanizm "doliczania" do opłaty za zajecie pasa drogowego na cele
reklamowe opłaty reklamowej prowadzi do pogłębiania niezrozumiałego
różnicowania sytuacji prawnej przedsiębiorców wykorzystujących przestrzeń
publiczną na cele prowadzonej działalności gospodarczej tj. dysproporcję
w obciążeniach publicznoprawnych pomiędzy przedsiębiorcami działającymi
na rynku reklamy zewnętrznej, a innymi przedsiębiorcami działającymi
w przestrzeni publicznej np. w ramach małej gastronomii - pomimo że często
obiekty lokalizowane przez nich znacznie silniej ingerują w istniejący krajobraz,
aniżeli nośniki reklamowe. W tym kontekście, mechanizm przewidziany art. 40 ust.
6b u.d.p. narusza także ideę sprawiedliwości obciążeń publicznoprawnych

d " d b hl82po rruotow po o nyc .

Wysoki rygoryzm obowiązujących przepisów zdaje Się być formą
piętnowania dotychczasowego, powszechnego zjawiska niezgodnego z prawem
lokalizowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, jednakże pomija on

179 POl', np. uchwala TK z dnia 2 czerwca 1993 r., sygn. akt W 17/93,
ISO Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 1', W sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad (Dz. U. z2014 r. poz. 1608 z późn. zrn.)
181 Zgodnie z §4 ust. I pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 20 II r. w sprawie
wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1608 z późn. zm.)
;82 Na temat tej idei zob. szerzej w szczególności: A. Gornulowicz, Podatki a etyka, Warszawa 2013, dostęp
SIP LEX.
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prawa i wolności przedsiębiorców działających na rynku reklamy zewnętrznej
Ci innych przedsiębiorców promujących swoją działalność z wykorzystaniem
nośników reklamowych) w sposób zgodny z prawem, dla których warunki prawne
lokalizowania reklam w przestrzeni publicznej wyznaczają warunki wykonywania
przez nich działalności gospodarczej, a tym samym rację pozostawania przez nich
na rynku tychże usług.

W konsekwencji wyżej poczynionych spostrzeżeń, w ocenie Autorów
Opinii przewidziany w przepisach u.d.p. model podwójnej odpłatności
publicznoprawnej za zlokalizowanie nośnika w pasie drogowym nie tylko narusza
wskazane regulacje konstytucyjne, ale przede wszystkim narusza standardy
moralności prawa, czyniąc z instrumentów daninowych środek typu karnego.

4.6. Zasady kalkulacji kary pieniężnej za popełnienie tzw. deliktu
reklamowego

Kolejnymi regulacjami prawnymi wyznaczającymi model reglamentacji
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej budzącymi poważne wątpliwości
konstytucyjne są zasady ponoszenia odpowiedzialności karnoadministracyjnej
za zlokalizowanie nośnika reklamowego w sposób niezgodny z obowiązującą
uchwałą reklamową. W tym kontekście, na szczególną uwagę zasługuje
przewidziany w U.p.Z.p. sposób kalkulacji kary pieniężnej z tytułu takiego
naruszenia.

Podstawę nałożenia ww. kary formułuje art. 37d ust. 1 u.p.z.p., zasady
ustalenia wymiary nakładanej kary określaj ą natomiast przepisy art. 37d ust. 8 - 10
u.p.z.p., zgodnie z którymi:

- wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy,
wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę
gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność
uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień
niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami
uchwały reklamowej,

- jeżeli rada gminy me określiła wysokości stawek opłaty reklamowej,
wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy,
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wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności maksymalnej stawki
części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa wart. 19 pkt l lit. h
u.p.o.l., powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty
reklamowej, o której mowa wart. 19 pkt l lit. g u.p.o.1., za każdy dzień
niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami
uchwały reklamowej,

- jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola
powierzchni służącej ekspozycji reklamy niezbędnej do kalkulacji wysokości
kary według zasad określonych powyżej, wysokość kary pieniężnej zależy od
pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu
reklamowym.

Z przytoczonych powyżej zasad kalkulacji wymiaru kary wynika,
że obecnie obowiązujące regulacje u.p.z.p. przewidują sztywny wymiar kary
pieniężnej za delikt reklamowy. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta)
pozbawiony jest jakiejkolwiek swobody w określeniu wysokości kary w razie
stwierdzenia, że zlokalizowana w przestrzeni publicznej tablica lub urządzenie
reklamowe narusza zasady lub warunki określone uchwałą reklamową,
w szczególności, przy określaniu wysokości kary bez znaczenia pozostaje stopień
niezgodności tablicy lub urządzenia reklamowego z obowiązującą uchwałą 183.

Przyjęte na gruncie U.p.Z.p. rozwiązania prowadzą w konsekwencji
do sytuacji, w której taki sam wymiar kary ponosić będzie osoba, która
zlokalizowała w przestrzeni publicznej tablicę/urządzenie reklamowe w sposób
całkowicie niezgodny z postanowieniami uchwały reklamowej np. tablicę
o powierzchni 12 m2 w obszarze objętym całkowitym zakazem sytuowania tablic
reklamowych, jak i osoba, która zlokalizowała tablicę/urządzenie reklamowe
jedynie częściowo, nawet nieznacznie, niezgodną z tymi postanowieniami
np. tablicę o powierzchni przekraczającej 0, l m2 na dopuszczalne uchwałą
reklamową 12 m2

. W efekcie dolegliwość kary wymierzanej na podstawie
ocenianych przepisów może być nieadekwatna, a w niektórych sytuacjach nawet
rażąco nieadekwatna, do stopnia naruszenia prawa, a także do realizowanego celu
ochrony krajobrazu, któremu ma ona służyć.

IS:; A. Fogel, Komentarz do art. 37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] A. Fogel
(red.), Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w zwiqzku ze wzmocnieniem
narządzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2016, s. 147.
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Nie bez znaczenia dla wyżej sformułowanej oceny pozostaje relatywnie
duża wysokość kary, równoznaczna z relatywnie dużą jej dolegliwością
dla podmiotu ukaranego. Dla przykładu, przyjmując, że podstawą obliczania kary
pieniężnej za delikt reklamowy będą stanowić maksymalne stawki ustawowe opłaty
reklamowej, to zajeden dzień zlokalizowania tablicy reklamowej o powierzchni 12
m2 w sposób niezgodny (nawet nieznacznie) z uchwałą reklamową kara wyniesie
196 zł na dzień, co w skali miesiąca daje karę w wysokości blisko 6 tys. zł.

Oceniając dolegliwość wyżej skalkulowanej przykładowo kary pieniężnej
za naruszenie uchwały reklamowej porównać można ją do wysokości kar
pieniężnych przewidzianych w przepisach u.d.p. za zajęcie pasa drogowego na cele
reklamy bez zezwolenia lub z przekroczeniem uzyskanego zezwolenia zarządcy
drogi. I tak nawiązując do wcześniej przedstawionej przykładowo kalkulacji kary za
delikt reklamowy, wysokość kary za dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej
w Poznaniu w celu umieszczania w pasie drogowym tablicy reklamowej
o powierzchni 12 m2 może wynieść obecnie maksymalnie 102 zł za dzień zajęcial84

.

Pozornie dolegliwość obu przykładowo skalkulowanych kar kształtuje się
na zbliżonym poziomie, jednakże oceniając ich wysokość z punktu widzenia zasady
proporcjonalności uwzględnić trzeba odmienne cele realizowane przez obie kary
i odmienne zasady ich wymierzania. Zauważyć bowiem trzeba, że:

- po pierwsze, celem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub
z przekroczeniem uzyskanego zezwolenia jest ochrona niewątpliwie
cenniejszego dobra aniżeli ochrona krajobrazu, jako że zapobiegać mają
one sytuowaniu reklam zagrażających najcenniejszym dobrom
prawnym - życiu i zdrowiu ludzkiemu (użytkowników dróg),

- po drugie, do podstawy wymiaru kary za zajęcie pasa drogowego bez
zezwolenia lub z przekroczeniem uzyskanego zezwolenia nie wlicza
ill powierzchni legalnej, czyli powierzchni, na którą zezwolił zarządca
drogi 185, w sytuacji gdy podstawą wymiary kary za delikt reklamowy jest
cała powierzchnia tablicy lub urządzenia reklamowego służąca ekspozycji
reklamy.

184 Dziesięciokrotność opłaty określonej w §4 uchwały Nr XLY/469I1Y /2004 Rady Miasta Poznania z dnia
25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania (Dz. Urz, Woj. Wielk. z 20 18 r. poz. I 398).
185 P. Zaborniak, Komentarz do art. 40 ustawy o drogach publicznych, [w:] W. Maciejko, P. Zaborniak,
Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa 20 IO, dostępny w SIP LEX.
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Mając na uwadze poczynione uwagi, uznać trzeba, że przyjęte na gruncie
U.p.Z.p. rozwiązania w zakresie zasad kalkulacji wymiaru kary pieniężnej z tytułu
popełnienia tzw. deliktu reklamowego są niezgodne, albo co najmniej budzą bardzo
poważne wątpliwości konstytucyjne, co do ich zgodności z wywodzoną z art. 2 i
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasadą proporcjonalności, odnoszoną również
do adekwatności dolegliwości sankcji administracyjnych do realizowanych za ich
pomocą celów publicznie doniosłych.

Rozwijając powyższe, wskazać należy, że zasada proporcjonalności
uznawana jest za jedną z najważniejszych zasad materialnych wykorzystywanych
w stosowaniu administracyjnych kar pienięźnycb'{". W kontekście reżimu
odpowiedzialności karnoadministracyjnej nazywana bywa także zasadą
współmierności, miarkowania bądź adekwatności, a ponadto zakazem nadmiernej
. ..187lI1gerencJl .

Na rolę i znaczenie tej zasady w kontekście konstytucyjnych standardów
demokratycznego państwa prawnego wielokrotnie zwracał uwagę w swoim
orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny. Podkreślał on przede wszystkim,
że stanowienie kar pieniężnych nieproporcjonalnych za sprawą ich dolegliwości
i niemożności uwolnienia się od tej odpowiedzialności powoduje, że kary
te zbliżają się do kar kryminalnych'J". To zaś mogłoby prowadzić do niespójności
tych instytucji oraz naruszenia zakresu ingerencji, co oznacza, że nakładana sankcja
administracyjna wykraczałaby poza to, co konieczne dla osiągnięcia jej
podstawowych celów.

Przykładem orzeczenia o niekonstytucyjności regulacji prawnej ze względu
na nieproporcjonalność administracyjnej kary pieniężnej jest wyrok TK z dnia l
lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego
zezwolenia. Sąd konstytucyjny wskazał w nim, że państwo może nakładać
administracyjne kary pieniężne za naruszenia prawa, ale swoboda ustawodawcy nie
jest tu nieograniczona, a kary muszą być przede wszystkim proporcjonalne do rangi

186 L. Staniszewska. Materialne iproceduralne zasady stosowane przy wymierzaniu administracyjnych kar
pieniężnych, [w:] M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne 1V demokratycznym panstwie prawa, s.
35.
187 Zob. np. D. Kijowski. Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, "Pailstwo i Prawo" 1990, z. 4,
poz. 59 i n.; M. Wyrzykowski, Legislacja - demokratyczne panstwo prawa - radykaine reformy polityczne i
gospodarcze, [w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa
i992, s. 51.
188 Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SI< 6/12, OTK-A 2014, nr 7, poz. 68; podobnie wyrok TI< z 14
października 2009 r., sygn. Kp 4/09, M.P. z 2009, nr 68, poz. 888.
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naruszenia. TK uznał, że kary za wycinkę drzew me spełniają wymogów
proporcjonalności ze względu na skalę represyjności wysokości wymierzanej kary.
W podobnym duchu Trybunał wypowiedział się oceniając konstytucyjność kar
pieniężnych z ustawy o odpadach w wyroku z dnia 15 października 2013 roku,
sygn. akt P 26/11. W orzeczeniu tym wskazał, że art. 79c ust. 3 nieobowiązującej
już ustawy z 27 kwietnia 2001 L o odpadach w brzmieniu obowiązującym od 12
marca 20 l O L do 19 lipca 2011 L, przez to, że przewidywal niepodlegającą
miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10.000 zł za nieterminowe przekazanie
zbiorczego zestawienia danych o odpadach, był niezgodny z art. 2 Konstytucji RP
'vV zakresie zasady proporcjonalności.

Również w doktrynie wskazuje się, że nakaz proporcjonalności wymaga
tego, aby cel postawiony przez ustawodawcę albo administrację publiczną
działającą na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie znajdował się
w odpowiedniej proporcji do ciężaru i dotkliwości podejmowanych środkówl89

.

Ponadto z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP)
wynika zakaz mechanicznego i rygorystycznego regulowania sytuacji prawnej
osób, na których spoczywa obowiązek przestrzegania określonych norm
prawnych 190. W tym kontekście, w literaturze przedmiotu podkreśla się, że prawo
materialne powinno stwarzać organowi właściwemu do nakładania kar pieniężnych
możliwość miarkowania wysokości kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia
w określonych ustawowo sytuacjach 191.

Wskazać sygnalizacyjnie należy, że omówione zasady konstruowania
i stosowania przepisów sankcyjnych wynikające z porządku konstytucyjnego
znalazły swoje przełożenie w niedawno przeprowadzonej nowelizacji przepisów
K.p.a., w ramach której wprowadzono do kodeksu dział IVa zatytułowany
"Administracyjne kary pieniężne'T". Przepisy zawarte w tym dziale określają
standardy wymierzania kar administracyjnych w sytuacji, gdy przepisy ustaw
materialnych pozostawiają organom administracyjnym pewne pole
uznaniowości w zakresie kalkulacji wymiaru kary. Przykładowo, dodany

189 lob. np. D. Kijowski, Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, .Pańsrwo i Prawo" 1990, z. 4,
POZ. 59 i n.
i9U Por. M. Szydło, Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, SP 2003, Nr 4, s. 140-
144
191 A. Habuda, Konstytucyjne dylematy kary za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
[w:] M. Blachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, s. 160.
192 Przedmiotowa nowelizacja weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2017 r. poz. 935).
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do K.p.a. przepis art. 189d stanowi, że wymierzając administracyjną karę pieniężną,
organ administracji publicznej bierze pod uwagę m.in. wagę i okoliczności
naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub zdrowia, ochrony
mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub
wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia (pkt l),
stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara
pieniężna, do powstania naruszenia prawa (pkt 4), działania podjęte przez stronę
dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa (pkt 5).

Wprowadzenie ww. zasad do regulacji kodeksowych świadczy o widocznej
od lat tendencji odchodzenia w polskim systemie prawnym od modelu
odpowiedzialności zobiektywizowanej w kierunku modelu odpowiedzialności
względnie obiektywnej, uwzględniającej subiektywne okoliczności popełnionego
naruszenia prawa, który służy szerszej i lepszej realizacji zasady demokratycznego
państwa prawnego opartego o zasady sprawiedliwości społecznej.

W związku z tym, że przepisy u.p.z.p. określają wysokość kary pieniężnej
z tytułu popełnienia deliktu reklamowego w sposób sztywny, poważne wątpliwości
budzić może dopuszczalność stosowania względem nich przytoczonych powyżej
zasad wyrażonych w K.p.a. Wprowadzony w u.p.z.p. mechanizm stanowi zatem
odstępstwo od zasady miarkowania wysokości kary z uwzględnieniem okoliczności
towarzyszących stwierdzonemu naruszenia prawa.

Dla wprowadzonego w u.p.z.p. mechanizmu sztywnego wymiaru kary
pieniężnej z tytułu deliktu reklamowego trudno wskazać racjonalne uzasadnienie
normatywne, w szczególności opierające się na realizowanych przez uchwałę
reklamową celach ochronnych. Nie ulega wszak wątpliwości, że ochrona widoku
(krajobrazu) może być naruszana w różnym stopniu w zależności od skali
odstępstwa od zasad i warunków określanych uchwałą reklamową. Innymi
słowy, naruszenia krajobrazu w przypadku zlokalizowania nośnika reklamowego
w przestrzeni publicznej w sposób niezgodny z uchwałą reklamową nie można
oceniać "zero-jedynkowo" (jak np. wycinkę drzewa, która została albo nie została
dokonana), lecz można i należy takie naruszenie poddać gradacji w zakresie stopnia
naruszenia ochrony krajobrazu. Za wprowadzeniem takiego mechanizmu
przemawia nie tylko potrzeba zapewnienia proporcjonalności represji realizowanej
wymierzana karą, ale przede wszystkim zasady słuszności i sprawiedliwości
społecznej wymagające różnicowania sytuacji prawnej podmiotów o różnych
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cechach prawnie doniosłych (tu: dokonujących w różnym stopniu naruszenia
obowiązującego porządku prawnego).

Konkludując, obowiązujące zasady kalkulacji wysokości kary pieniężnej
za delikt reklamowy nie są adekwatne do celów tej instytucji prawnej, a nadto
naruszają zasady różnicowania sytuacji prawnej podmiotów prawa o odmiennych
cechach praWnIe istotnych. W konsekwencji, brak wyposażenia organu
wykonawczego gminy w instrumenty miarkowania wysokości kary w zależności
od stopnia naruszenia ładu przestrzennego prowadzi do naruszenia przepisów
Konstytucji RP w zakresie dotyczącym zasady proporcjonalności oraz zasady
sprawiedliwości społecznej. W tym kontekście, nader aktualny wydźwięk znajdują
słowa Monteskiusza, który wskazał, że ,,Nie wszystko co jest prawem jest z tej racji
sprawiedliwe, lecz to co sprawiedliwe, powżnno stać się prawem".

5. Postulaty de lege ferenda

Dokonana analiza i ocena obowiązujących regulacji prawnych w zakresie
sytuowania reklam w przestrzeni publicznej, uwzglcdniaj ąca praktykę ich
dotychczasowego stosowania przez organy samorządu gminnego, prowadzi
nieuchronnie do wniosku, że wymagają one pilnej i zdecydowanej nowelizacji.

Niezależnie od konieczności wypracowania nowych rozwiązań
kompleksowych w niektórych obszarach (np. rewizji definicji ustawowych
współkształtujących zasady i warunki sytuowania reklam w przestrzeni publicznej),
tak aby służyły one rzeczywistej realizacji celów leżących II podstaw ustawy
krajobrazowej, w trybie pilnym należy dokonać zmian prawnych, które
zlikwidują ryzyko uznania obowiązujących przepisów za niezgodne
z Konstytucją RP.

Podstawową zmianą prawną, której wprowadzenie należy uznać
za bezwzględnie konieczne dla zapewnienia zgodności obowiązujących przepisów
z Konstytucją RP jest uregulowanie ustawowych mechanizmów służących
realizacji ochrony praw nabytych i interesów w toku wynikających
z ostatecznych pozwoleń na budowę lub niezakwestionowanych zgłoszeń robót
budowlanych na cele reklamowe oraz ze wszczętych postępowań zmierzających
do uzyskania tych rozstrzygnięć. W zależności od decyzji ustawodawcy realizacja
tego postulatu mogłaby nastąpić według następujących, alternatywnych wariantów:
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l) ustawowego wyłączenia spod obowiązku dostosowawczego tablic lub
urządzeń reklamowych usytuowanych w przestrzeni publicznej:

- na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę,

- niezakwestionowanego zgłoszenia robót budowlanych,

- ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie legalizacji,

oraz ustawowego wskazania, że wszczęte i niezakończone postępowania
administracyjne mające na celu uzyskanie ww. rozstrzygnięć
administracyjnych przeprowadza się według przepisów obowiązujących
przed dniem wejścia w życie uchwały reklamowej.

2) rozszerzenia kompetencji rady gminy w zakresie wyłączenia spod
obowiązku dostosowawczego określonych w punkcie l tablic lub
urządzeń reklamowych wraz z wprowadzeniem mechanizmów
rekompensacyjnych w zakresie nośników nie objętych ewentualnym
wyłączeniem,

3) ustawowego wydłużenia okresu dostosowawczego dla tablic i urządzeń
reklamowych określonych w punkcie l do co najmniej 10 lat,

4) ustawowego wprowadzenia powszechnego mechanizmu
rekompensacyjnego uwzględniającego wartość traconego lub
odbieranego prawa nabytego na podstawie rozstrzygnięć określonych
w punkcie l.

Na kanwie dokonanej w ramach niniejszej Opinii oceny prawnej
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni
publicznej sformułować należy nadto następujące postulaty de lege ferenda:

l) doprecyzowanie kluczowych definicji ustawowych stanowiących podstawę
modelu reglamentowania lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej celem
zagwarantowania spójności obowiązujących rozwiązań oraz zapewnienia
wymaganego konstytucyjnie standardu pewności prawnej adresatów
obowiązujących norm prawnych, w szczególności:
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- ujednolicenie definicji legalnych w ustawach powiązanych,

- wyraźne wyłącznie z definicji "tablicy reklamowej" i "urządzenia
reklamowego" nośników lokalizowanych wewnątrz obiektów budowlanych,
w szczególności wewnątrz obiektów użyteczności publicznej, takich jak
metro i przejście podziemne,

- wyraźne wyłączenie z definicji ustawowych "tablicy reklamowej"
i "urządzenia reklamowego" nośników służących reklamie obnośnej
i obwoźnej (przy równoczesnej realizacji postulatu oznaczonego jako punkt
2),

- wprowadzenie ustawowej definicji kryterium prawnego "trwałego
związania z gruntem" wyznaczającego zarówno zasady lokalizowania reklam
w przestrzeni publicznej, jak i zasady ponoszenia odpłatności z tego tytułu.

2) wprowadzenie wyraźnych zasad, kiedy i na jakich warunkach, uchwały
reklamowe mogą regulować problematykę lokowania w przestrzeni
publicznej urządzeń wykorzystywanych na cele tzw. reklamy mobilnej (wraz
z wyraźnym wyłączeniem spod regulacji u.p.z.p. tzw. reklamy tranzytowej),

3) wyraźne wskazanie, że uchwała reklamowa nie może różnicować zasad
i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
poprzez odniesienia do zmiennych elementów przestrzeni, takich jak: front
działki, powierzchnia działki, przeznaczenie nieruchomości, funkcja terenu,
rodzaj prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej,

4) wprowadzenie wyraźnego przepisu wskazującego, że przepisy uchwały
reklamowej me naruszają przepisów odrębnych, w szczególności
wyznaczonych przepisami u.d.p. zasad umieszczania nośników reklamowych
w określonych odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni,

5) wprowadzenie ograniczenia czasowego w zakresie możliwości podjęcia
nowej lub dokonania zmiany obowiązującej uchwały reklamowej
uwzględniającego potrzebę zapewruenia bezpieczeństwa prawnego
użytkowników przestrzeni publicznej,
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6) zniesienie obowiązku podejmowania uchwały reklamowej dla obszaru całej
grruny,

7) wprowadzenie możliwości wydawania przez organy gmmy decyzji
w przedmiocie odstępstw indywidualnych od postanowień uchwały
reklamowej w ustawowo określonych przypadkach,

8) dokonanie rewizji zasad i trybu przeprowadzania procedury planistycznej
poprzedzającej podjęcie uchwały reklamowej, w szczególności poprzez
wyraźne wskazanie, że w razie wprowadzenia do projektu uchwały zmian
w wyniku uwzględnienia zgłoszonych uwag czynności proceduralne należy
ponowić w niezbędnym zakresie,

9) zniesienie instytucji opłaty reklamowej, która obecnie- wbrew pierwotnym
założeniem- została ukształtowana w taki sposób, że stała się źródłem
nadmiernego fiskalizmu, kumulując się z podatkiem od nieruchomości oraz
odpłatnościami za nośniki reklamowe sytuowane w pasie drogi publicznej,

10) dokonanie zmiany zasad ponoszema odpowiedzialności
karnoadministracyjnej z tytułu popełnienia tzw. deliktu reklamowego
obejmującej:

- doprecyzowanie zasady kalkulacj i wymiaru kary pieniężnej za popełnienie
deliktu reklamowego w ten sposób, by podstawą dla kalkulacji wymiaru kary
objąć tą część powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służącą
ekspozycji reklamy, która wykracza poza warunki i zasady określone
uchwałą reklamową,

wprowadzenie
z wykorzystaniem

mechanizmów miarkowania wysokości kary
ustawowo wskazanych dyrektyw wymiaru kary,

w szczególności poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia skalkulowanej
kary z uwagi na wagę stwierdzonego naruszenia prawa.

***
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W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa
dys pozycj i.

Anna Kudra
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