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1.1. Ramy merytoryczne opracowania. 

1.1.1. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

1. Raport analityczny: 

a. Przeprowadzenia analizy zjawisk reklamowych z prezentacją na mapie, 

b. Analizę uwarunkowań formalnych – t.j. analizę powiązania celów 

uchwały krajobrazowej z obowiązującymi na terenie gminy strategiami 

celami strategii, zapisami mpzp, innymi ważnymi dokumentami, 

2. Diagnozę społeczną: 

a. Badanie geoankietowe, określające opinię mieszkańców, 

b. Prezentację i konsultacje społeczne wyników badań; 

3. Wypracowania rekomendacji finalnej, oceniającej zasadność podejmowania 

uchwały i w przypadku rekomendacji pozytywnej: 

a. Założenia dla zapisów uchwały i projekt uchwały inicjującej, 

b. Prezentacja na sesji Rady Miejskiej i we wskazanych Komisjach RM. 

1.1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowanie jest ocena zasadności przygotowania i podjęcia uchwały 

krajobrazowej dla Świdnika, czyli uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania na terenie Świdnika obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Podstawą prawną opracowania uchwały jest art. 37a ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  dz. u. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). 

1.2. Uchwała Krajobrazowa. 

1.2.1. Zakres możliwej regulacji. 

Uchwała krajobrazowa jest dokumentem, będącym tzw. aktem prawa miejscowego. 

Oznacza iż jest to prawo lokalne, obowiązujące zarówno na gruntach publicznych jak 

i prywatnych. Potencjalna przyszła uchwała będzie również nakładała obowiązek 

dostosowania do jej postanowień tablic i urządzeń reklamowych, które istniały przed jej 

wejściem w życie. 
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Potencjalna uchwała krajobrazowa będzie obejmowała: 

 Zasady 

i warunki 

sytuowania 

Gabaryty 
Standardy 

jakościowe 

Materiały 

budowlane 
Liczba  

Szyldy + +   + 

Tablice 

i urządzenia 

reklamowe 

inne niż szyldy 

+ + + +  

Ogrodzenia + + + +  

Obiekty małej 

architektury 
+ + + +  

Tab.1. Zakres uchwały krajobrazowej. 

 
1.2.2. Ład przestrzenny w ujęciu ustawy krajobrazowej. 

Tzw. Ustawa Krajobrazowa jest dokumentem, który wprowadził szereg zmian 

w innych ustawach, dążąc do poprawy krajobrazu i wzmocnienia narzędzi tej ochrony. 

Uchwała Krajobrazowa będzie aktem prawa miejscowego, regulującym zakres nadany 

w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Pojęcie ładu przestrzennego 

jest zdefiniowane w tejże ustawie następująco: 

„Ład przestrzenny” − należy przez to rozumieć takie ukształtowanie 

przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 

kompozycyjno-estetyczne. 



 

1.2.3. Spis skrótów i definicji. 

Dla ułatwienia poruszania się po niniejszym dokumencie wprowadza się następujące 

skróty: 

Słowo/skrót. Znaczenie. 

Mpzp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie upzp. 

Nośnik reklamy. Nie występuje w ustawie: na potrzeby opracowania 

oznacza łącznie: tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, 

w tym szyld. 

Reklama. Zgodnie z upzp: należy przez to rozumieć 

upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji 

promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, 

przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. 

Suikzp. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Świdnika, na podstawie upzp. 

Szyld. Zgodnie z upzp: należy przez to rozumieć tablicę 

reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o 

działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica 

reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. 

Tablica reklamowa. Zgodnie z upzp: należy przez to 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 naklejaną na okna 

budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu 

lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych 
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przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

Uchwała 

krajobrazowa. 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania na terenie Świdnika obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

opracowana na podstawie art. 37a upzp. 

Upzp. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. Z 2020 r. Poz. 

293 z późn. zm.). 

Urządzenie 

reklamowe. 

Zgodnie z upzp: należy przez to 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. 

Ustawa/ ustawa 

krajobrazowa. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. O zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu [dz. U. Z 2015 r. Poz. 774, 1688]. 

Tab.2. Spis skrótów i definicji 
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1.3. Zarys dalszych etapów, w przypadku podjęcia decyzji 

o opracowaniu uchwały krajobrazowej. 

 

1.3.1. Przygotowanie uchwały 

Procedura podejmowania uchwały krajobrazowej 

Procedura ta jest opisana w artykule 37b upzp. Wskazuje ona jasno etapy 

opracowania oraz termin ich realizacji. 

Po podjęciu uchwały inicjacyjnej Burmistrz miasta Świdnik przystępuje do 

opracowania uchwały krajobrazowej. Ustawa nie precyzuje jak ma to wykonać. Stąd 

podjęto decyzję o wcześniejszym przygotowaniu niniejszych analiz i założeń uchwały, aby 

Rada Miasta Świdnika mogła podjąć najlepszą decyzję dotyczącą ewentualnego 

opracowania uchwały krajobrazowej. 

W przypadku podjęcia takiej decyzji wykonawca przygotuje projekt uchwały, na bazie 

założeń wypracowanych wraz z mieszkańcami. Za konsultacje społeczne odpowiada 

jednak w tym przypadku inna firma zewnętrzna. 

Opracowana i poprawiona wersja projektu trafi do uzgodnień zewnętrznych: 

➔ Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

➔ Opinia Marszałka Województwa, 

➔ Opinia Państwowej Straży Pożarnej, 

➔ Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Po pozytywnym uzgodnieniu i opiniowaniu (trwającym miesiąc) uchwała zostanie 

wyłożona do publicznego wglądu na okres minimum 3 tygodni oraz przez kolejne 

2 tygodnie będzie można składać do niej uwagi. Fakt wyłożenia i zbierania uwag będzie 

ogłoszony na tydzień przed terminem jego rozpoczęcia poprzez obwieszczenie Burmistrza. 

Następnie wszystkie uwagi będą pisemnie rozpatrzone przez Burmistrza (w formie 

Zarządzenia, którego projekt przygotuje Wykonawca) a zatwierdzone przez niego zmiany 

wprowadzone w projekcie uchwały. Następnie uchwała będzie prezentowana na sesji Rady 
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Miasta i każda z uwag głosowana – pod względem prawidłowości rozstrzygnięcia przez 

Burmistrza. Treść uwag odrzuconych wraz z uzasadnieniem, będą załącznikiem uchwały. 

Zmiany na jakimkolwiek etapie procedury nie wymagają ponownego wyłożenia. 

Jedynie brak uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wymaga korekty 

dokumentu aż do momentu zgodności dokumentu z jego oczekiwaniami. 

Cały proces ma się zakończyć w czerwcu 2021 r. 

Uchwała podjęta przez Radę Miasta zostaje przekazana do organu nadzoru – 

Wojewody Mazowieckiego. Ma on miesiąc na publikację dokumentu w Dzienniku 

Urzędowym. 14 dni od tej publikacji (choć w uchwale można wpisać okres dłuższy) uchwała 

nabiera mocy prawnej – wchodzi w życie. Również w trakcie wspomnianego miesiąca 

Wojewoda może wszcząć tzw. postępowanie nadzorcze, żądając przedłożenia wyjaśnień 

oraz zgłaszając swoje wątpliwości co do zgodności uchwały z prawem. Jeśli stwierdzi taką 

niezgodność, a wyjaśnienia nie rozwieją jego wątpliwości uchyla uchwałę. Nie oznacza to 

jednak, że uchwała jest anulowana. Jeżeli gmina odwoła się od decyzji wojewody sprawę 

zbada Wojewódzki Sąd Administracyjny a w przypadku złożenia skargi kasacyjnej 

(którejkolwiek ze stron) również Naczelny Sąd Administracyjny. Cała procedura może 

trwać kilka lat. Dlatego tak ważne jest, żeby uchwała byłą napisana ściśle zgodnie 

z przepisami oraz byłą wyważona tak, aby uniknąć zaskarżeń i rozpraw sądowych, które 

mogą być wywołane chęcią „gry na czas” podmiotów, których zmiany dotkną najmocniej.  

Od wejścia w życie uchwały, wszystkie nowe tablice i urządzenia reklamowe oraz 

obiekty małej architektury i ogrodzenia muszą być zgodne z uchwałą. Te, które były 

umieszczone wcześniej – musza się dostosować we wskazanym przez uchwałę okresie. 

 

1.3.2. Okres dostosowania do postanowień uchwały krajobrazowej 

Minimalnym okresem dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały 

krajobrazowej tablic i urządzeń reklamowych wynosi rok. W przypadku Świdnika byłaby do 

prawdopodobnie jesień 2022 r. Okres ten można wydłużać – dla różnych obszarów oraz 

dla różnych przypadków (np. w odniesieniu do gabarytu czy sposobu sytuowania). Można 
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również zwolnić z obowiązku dostosowania wybrane typy ogrodzeń czy rodzaje małej 

architektury, ale nie reklamy. 

Dobrą strategią jest ustanowienie krótszego okresu dla reklam, które szpecą 

przestrzeń najbardziej, dłuższego dla pozostałych reklam i najdłuższego dla szyldów 

(czy wręcz kilku okresów dostosowawczych dla szyldów. Gdyż niektóre z nich 

są budowlami wartymi kilkaset tysięcy złotych).  

1.3.3. Organizacja procesu realizacji uchwały krajobrazowej.  

Pracownicy odpowiedzialni za realizację uchwały – zaleca 

się zatrudnienie/zaangażowanie dwojga pracowników od momentu wyłożenia projektu do 

publicznego wglądu. Jest to właściwy czas, aby osoby te wdrożyły się w zapisy uchwały 

krajobrazowej, obserwowały proces rozstrzygania uwag mieszkańców i przystąpiły do 

zapoznania się z zakresem pracy egzekucyjnym dla najkrótszego czasu dostosowania. 

Kolejnym etapem pracy jest monitoring obszaru gminy pod względem sytuowania nowych 

nośników reklam i weryfikacja pojawiających się w gminie samowoli a także akcja 

informacyjno-promocyjna. 

1.3.4. Inwentaryzacja  

Od chwili wejścia w życie uchwały wszystkie nowe tablice i urządzenia reklamowe 

muszą być z nią zgodne. Niezbędne jest zatem ustalenie stanu wyjściowego na moment 

wejścia w życie uchwały. Ustalenie to musi stanowić twardy dowód, który w skrajnych 

przypadkach będzie służył procedurze administracyjnej. Profesjonalne firmy zajmujące się 

skanowaniem (laserowym pomiarem chmury punktów) i fotografowaniem przestrzeni za 

pomocą zdjęć ukośnych (nalotowych z samolotu lub drona) są w stanie zarejestrować stan 

istniejący niemal jednego dnia. Ponadto możliwe jest dokonanie pomiarów tablic i urządzeń 

reklamowych na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, co daje możliwość dokonania 

dokładnych obliczeń powierzchni i potencjalnych wpływów do gminy. Jest też ułatwieniem 

dla możliwej do wprowadzenia na późniejszym etapie uchwały opłatowej. Jednak 

rozwiązanie takie jest kosztowne i z pewnością przerośnie potencjalne korzyści. Dużo 

prostsze jest zakupienie dwóch szerokokątnych kamer samochodowych i przejazd 

służbowym pojazdem po wszystkich ulicach i drogach w gminie. Istotna jest bowiem przede 
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wszystkim data badania i sama możliwość potwierdzenia istnienia nośnika reklamy 

w danym miejscu – kamery samochodowe mogą być wyposażone w moduł geolokalizacji 

GPS, ponadto metadane plików rejestrują datę zapisu plików. Dodatkowo, kamery te będą 

przydatne dla prowadzenia monitoringu zmian w przestrzeni (przydatnego również dla 

innych zadań gminy). Największą wadą jest jednak brak możliwości dokonania pomiaru 

z samego nagrania, który to pomiar należy dokonać w terminie późniejszym, indywidualnie 

w trakcie prowadzenia postępowań. 

Monitoring – aby mieć nadzór nad pojawiającymi się w przestrzeni tablicami 

i urządzeniami reklamowymi konieczna jest kontrola przestrzeni. Ze względu na wielkość 

strefy zurbanizowanej Świdnika nie ma konieczności wykonywania badania częściej niż raz 

kwartał. Do bieżącego monitoringu zaleca się wykorzystanie pojazdu służbowego i dwie 

kamery szerokokątne. 

1.3.5. Decyzje administracyjne – opis procedury 

Po upłynięciu terminów dostosowania, organ wskazany przez Burmistrza, winien 

zacząć dokonywać kontroli. W jej wyniku wydawana będzie decyzja administracyjna. 

Cała procedura sprowadza się do kilku poniższych elementów (zawartych w ustawach: 

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r, poz. 293) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. 256, 695, 1298) 

1. Wizja terenowa/inwentaryzacja (kontrola 1) – podstawa do wszczęcia 

postępowania z urzędu; 

2. Wszczęcie postępowania – pismo informujące o wszczęciu w momencie ważnego 

doręczenia określa moment wszczęcia – jest to najpewniejsza i niebudząca wątpliwości 

formalnych metoda określenia daty wszczęcia postępowania, utrwalona w orzecznictwie 

NSA. Kluczowe jest, aby w tym piśmie poinformować podmiot o nielegalności reklamy oraz 

o konsekwencjach takiego stanu rzeczy. Pismo jest kierowane do wszystkich stron 

postępowania, czyli minimum do właściciela lub zarządcy nieruchomości i podmiotu 

umieszczonego na reklamie; 



14 | S t r o n a  

  

3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o dostarczeniu pisma lub po upłynięciu terminu, 

w którym wg k.p.a. można uznać pismo za doręczone należy udać się z kolejną wizją lokalną, 

celem zebrania dowodów – kontrola 2 (pierwsza kontrola odbyła się niejako na potrzeby 

wszczęcia postępowania właściwego, dopiero ta kontrola jest tzw. zbieraniem dowodów w 

sprawie);  

4. Wydanie Decyzji 1 – w przypadku stwierdzenia istnienia tablicy lub urządzenia 

reklamowego naruszającego postanowienia Uchwały następuje wydanie decyzji, 

składającej się z dwóch części: 

a. Nakaz dostosowania – z powołaniem na poszczególne postanowienia Uchwały, 

b. nałożenie kary od momentu wszczęcia do dnia wydania decyzji; 

5. Następuje dostosowanie lub usunięcie nośnika reklamy – po którego wykonaniu 

podmiot winien złożyć oświadczenie, o zaistnieniu takiego faktu; 

6. Weryfikacja oświadczenia - kontrola 3 – należy udać się w teren, aby potwierdzić 

oświadczenie z punktu wyżej; 

7. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli następuje wydanie Decyzji 2, 

ustalającej pozostały wymiar kary (od wydania 1 decyzji do dnia dostosowania tablicy lub 

urządzenia reklamowego); 

Obowiązek usunięcia nośników reklam i przyjęcia kary spoczywa na podmiocie, który 

je umieścił, jednak w przypadku braku możliwości jego identyfikacji odpowiedzialność 

spoczywa na właścicielu nieruchomości (lub innej formie władania, jeśli występuje). W 

przypadku stwierdzenia faktu istnienia niezgodnych z uchwałą reklamową na 

nieruchomości zostaje wszczęte postępowanie, którego stroną będzie między innymi 

właściciel nieruchomości, który zostanie poproszony o wskazanie podmiotu/osoby, która 

umieściła nośnik reklamy na jego nieruchomości. W przypadku braku wskazania i braku 

możliwości identyfikacji podmiotu na podstawie analizy treści reklamy obowiązkiem 

usunięcia i karą zostanie obciążony właściciel nieruchomości. Obowiązek ten będzie 

nakładany na podstawie wydanej decyzji administracyjnej (Decyzja nr 1) składającej się z 

dwóch elementów: 
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➔ obowiązek dostosowania/usunięcia; 

➔ 2. kara finansowa, obliczona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170.), będzie 

naliczana za każdy dzień od daty wszczęcia postępowania do daty usunięcia 

nośnika reklamy i wynosiła dzienną sumę (obliczone wg stawki na 2020 r.): 

➔ 103,6 zł za fakt istnienia nielegalnej reklamy; 

➔ 9,2 zł za każdy pełny metr kwadratowy powierzchni; 

O dacie wszczęcia zostają poinformowane strony postępowania w tym samym czasie. 

Po wszczęciu zostaje przeprowadzone zbieranie dowodów – druga kontrola terenowa – 

stwierdzająca stan faktyczny w toku postępowania. Dopiero wtedy zostaną dokonane 

pomiary terenowe, aby możliwe było określenie kwoty kary w Decyzji nr 1. Po realizacji 

obowiązku dostosowania, o czym podmiot umieszczający tablicę lub urządzenie 

reklamowe winien poinformować organ prowadzący postępowanie. Po otrzymaniu 

zawiadomienia nastąpi trzecia kontrola weryfikująca je. W przypadku stwierdzenia 

zgodności stanu faktycznego z oświadczeniem ostateczna kara wydana w ramach Decyzji 

nr 2 będzie liczona od daty wpływu oświadczenia. 

Zatem kara za średniej wielkości reklamę o powierzchni 12 m2 wyniesie 214 zł 

dziennie. Jeśli postępowanie trwałoby miesiąc, kwota ta wyniesie 6 420 PLN. 



 

 

 

 

 

II. 

Analiza zjawisk reklamowych. 
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2.1. Cel analizy. 

Celem inwentaryzacji jest ocena natężenia występowania negatywnych oddziaływań 

urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów a także obiektów małej architektury 

i ogrodzeń na przestrzeń miejską. Ocena ta jest podstawą zarówno do podjęcia decyzji, 

dotyczącej samego podjęcia uchwały jak również dla określenia założeń i wypracowania 

konkretnych postanowień przyszłego projektu uchwały. 

2.2. Typologia badanych elementów. 

2.2.1. Uwarunkowania historyczne. 

Świdnik jako miasto planowe, podporządkowane konkretnej gałęzi przemysłu 

lotniczego, szczególnie w okresie PRL, było pozbawione przedsiębiorczości we 

współczesnym rozumieniu. Oczywiście mieszkańcom jej nie brakowało, jednak nie mogła 

ona znaleźć drogi ujścia i nie odznaczyła się w krajobrazie miasta. 

Po przemianach roku 1986, kiedy to Polska otworzyła się szeroko na możliwości, 

która dawała gospodarka wolnorynkowa, pojawiło się wiele firm, które uzewnętrzniły 

swoją obecność reklamą zewnętrzną. Jednak rodzimych biznesów jest w Świdniku 

stosunkowo mało, a przestrzeń dominuje agresywna reklama zewnętrzna umieszczona 

przez duże korporacje. Dodatkowo przedsiębiorcy, próbujący konkurować w tej nierównej 

grze starają się swoimi reklamami „przekrzyczeć” dominujące krajobraz billboardy, pylony 

i wielkogabarytowe siatki reklamowe. 

Ta walka o klienta jest nie tylko szkodliwa dla jakości przestrzeni publicznej, ale też 

mija się z celem jej prowadzenia – najlepszego poinformowania zainteresowanych 

odbiorców usług czy produktów o ofercie danej firmy. 

Nadmiar bodźców wizualnych uniemożliwia odczytanie informacji, uwidocznionej 

w ramach szyldu czy reklamy. Ograniczenie tego zjawiska, wbrew pozorom zwiększy 

korzyści dla podmiotów reklamujących się. Wystarczy porównać komunikaty na 

poniższych zdjęciach. 
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Ryc. 1. Zdjęcie archiwalne, przedstawiające szyld w formie liter przestrzennych na dachu. 

 
Ryc. 2. Zdjęcie aktualne, przedstawiające dezinformację, wynikającą z nadmiaru szyldów. 
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2.2.2. Typologia tablic i urządzeń reklamowych. 

1) baner – (reklamowy) należy przez to rozumieć tablicę reklamową wykonaną 

z tkaniny, miękkiego tworzywa sztucznego lub papierowej folii impregnowanej, 

o strukturze spoistej lub w formie siatki, sytuowaną najczęściej na istniejących 

elementach zagospodarowania.  

 
Ryc. 3. Baner na ogrodzeniu 

Baner, ze względu na swoją popularność, wynikającą z ceny, prostej technologii 

produkcji i montażu oraz rozpowszechnieniem i dostępnością komputerowych programów 

obróbki graficznej, jest najbardziej rozpowszechnionym nośnikiem reklamy w Polsce. 

Można wręcz stwierdzić, że jest bezpośrednio odpowiedzialny za chaos reklamowy w kraju. 

Świdnik nie jest tu chlubnym wyjątkiem. Podatność na uszkodzenia i warunki 

atmosferyczne sprawia, że ten rodzaj nośnika reklamy posiada niezwykle niskie walory 

estetyczne. 
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Ryc. 4. Baner reklamowy na ramie 

 

 
Ryc. 5 Baner reklamowy wielkoformatowy (siatka mesh) 
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Ryc. 6. Baner reklamowy na budynku. 

Jedyną szansą dla estetycznego stosowania baneru jest bardzo uważny sposób 

montażu – dobre naciągnięcie na ramie – oraz sposób sytuowania – wspomniana rama 

mocowana do budynku lub wolnostojąca, właściwie skomponowana z otoczeniem 

lub dostosowana do elewacji, na której się znajduje. Powyższe dwa zdjęcia prezentują 

najwyższy poziom, jaki może osiągnąć baner – jak widać nadal nie jest to wysoki standard 

jakościowy. Nie mówiąc już o sytuacji jak poniżej: 

 
Ryc.7. Baner prezentuje najniższy standard jakościowy. 

 
benery reklamowe 
sytuowanie na ogrodzeniu, w ramie (wolnostojącej i na budynku), na 

elewacji, na balkonach/kratach 
gabaryty najczęściej od 2 do 8m2 , wielkoformatowe do 150 m2 

materiał tworzywo sztuczne, metal (mocowania) 
standard jakościowy najczęściej zły 
szyld/reklama porównywalnie często występuje jako szyld i jako reklama 
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2) billboard – należy przez to rozumieć tablicę reklamową o powierzchni powyżej 

5,8 m2, umożliwiającą umieszczanie treści reklamy przeznaczonej do czasowej 

ekspozycji, najczęściej w formie plakatu, w układzie poziomym. 

 
 

Ryc. 8. Billboardy różnych formatów. 

Billboardy w odróżnieniu od niestandardowych tablic reklamowych, charakteryzują 

się pewną powtarzalnością form i ujednoliconymi powierzchniami ekspozycyjnymi. 

Stosowane są powierzchnie od 6 mkw (metroboard) aż po tzw. megaboardy (powyżej 48 

mkw). Najbardziej niepokojącym przestrzennie zjawiskiem jest jednak brak powtarzalności 

konstrukcji (tablice o zbliżonych do standardowego gabarytach posiadają różne 

konstrukcje nośne, w tym wysokości) oraz sytuowanie różnych tablic blisko siebie a także 

częste stosowanie elementów wykraczających poza obrys standardowej ramy – 

w poniższym przypadku szczególnie „nadstawki” z adresem.  

Najpopularniejszą formą jest tzw. 12ka, czyli billboard o wymiarach 5,04 m x 2,38 m, 

która może być sytuowana na różnych konstrukcjach, z których jakościowo najlepsza jest 

pojedyncza „noga” nośna na płycie lub ławie fundamentowej. 
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Ryc. 9. Billboardy wolnostojące. 

 

  
Ryc. 10. Billboard na budynku. 
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Billboardy, w przypadku, gdy stanowią znaczącą gabarytowo konstrukcję posiadają 

najczęściej status budowli i są realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę. Jednak 

często, ze względu na czas oczekiwania na wydanie decyzji i związane z tym koszty, 

podmioty umieszczające billboardy decydują się na uproszczenie konstrukcji i pogorszenie 

estetyki nośnika reklamy co przynosi katastrofalne skutki dla estetyki przestrzeni. Bilbordy 

często są sytuowane na gładkich elewacjach budynków (np. ścianach szczytowych, 

pozbawionych okien). Najczęściej jednak dysharmonizują elewację budynku poprzez 

asymetryczne sytuowanie lub przesłanianie istotnych elementów kompozycyjnych 

elewacji. 

billboardy 
sytuowanie wolnostojące, na budynku 
gabaryty w Świdniku można zaobserwować przede wszystkim 

standardowy euroboard 12 mkw o wymiarach 5,04x2,38 
powierzchni ekspozycyjnej, jednak zdarzają się też billboardy 
większe, w tym dwustronne. 

materiał metal, powierzchnia ekspozycyjna – plakat papierowy lub baner 
standard 
jakościowy 

na ogół średni (ślady rdzy, rozwarstwienie elementów) 

szyld/reklama reklama (jedynie na budynku merketu, w przypadku prezentacji 
oferty dostępnej w obiekcie – szyld) 
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3) flaga reklamowa – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe lub tablicę 

reklamową, wykonane z miękkiego materiału, sytuowane na maszcie lub innej 

konstrukcji, która nie obejmuje całego obwodu materiału. 

 
Ryc. 11. Flagi reklamowe 
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Flaga charakteryzuje się zmiennością kształtu, stąd trudne jest jednoznaczne 

klasyfikowanie jej jako tablicy reklamowej. Wiatr, poruszający tkaniną, sprawia, 

że poruszający się element zwraca uwagę. Ponieważ flagi bardzo często sytuuje się 

w rzędzie, blisko siebie, a stanowiąc powtarzalną formę często są właściwą formą 

w przestrzeni. Traktowane są jako tańsza forma totemu reklamowego. Istnieją różne 

możliwości mocowania materiału do masztu, pozwalające na bardziej stabilną ekspozycję 

materiału.  

Materiał jest jednak podatny na warunki atmosferyczne i stosunkowo szybko ulega 

zniszczeniu. Flagi są również najczęściej stosowane jako element systemu oznaczenia 

marki (brandingowego) dużych korporacji, rzadziej jako szyld w instytucjach kultury 

(ze względu na łatwość szybkiej wymiany treści – służą do prezentacji repertuaru, 

czy wystaw oraz ich tymczasowość rozwiązanie takie znajduje niekiedy nawet akceptację 

konserwatora zabytków). 

flagi reklamowe 
sytuowanie wolnostojące (choć można umieścić zamiast na maszcie na 

elewacji budynku w postaci wysięgnika) 

gabaryty 12 mkw 
materiał konstrukcja – metal, powierzchnia ekspozycyjna – tworzywa 

sztuczne 
standard 
jakościowy 

na ogół średni, dopuszczalny 

szyld/reklama szyld 
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4) gablota ekspozycyjna (w tym city light poster) – należy przez to rozumieć 

urządzenie reklamowe w postaci szafki z przezroczystym frontem, służące do 

zamieszczania reklamy w jej wnętrzu. 

Na poniższym przykładzie prezentowana jest gablota zintegrowana z wiatą 

przystankową. Jest to tzw. City Light Poster, czyli gablota służąca zamieszczaniu plakatów 

„Eurosize”, w tym przewijanych plakatów oraz elektronicznych plakatów, o standardowym 

wymiarze powierzchni ekspozycyjnej 1,2 x 1,8 m, spotykana często w miastach również 

jako element wolnostojący, konkurencyjny dla słupa reklamowo-ogłoszeniowego. 

 
Ryc. 12. Gablota ekspozycyjna – CLP. 
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5) kaseton – (reklamowy) należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci 

zamkniętej skrzynki z licem wykonanym z trwałego i sztywnego materiału, 

z widniejącą na nim, na stałe naniesioną reklamą, najczęściej posiadające 

wewnętrzne źródło światła. 

 

 
Ryc. 13. kasetony 

 

Kaseton jest nowoczesną, popularną formą szyldu oryginalnie występującego 

w formie malowanych tablic drewnianych. Współczesna technologia umożliwia jednak 

zarówno stosowanie dowolnej gamy barwnej, typograficznej (czcionki), symboli, 

zróżnicowanie gabarytowe oraz podświetlenie, co sprawia, że kaseton nie wpisuje się tak 

dobrze w architekturę tradycyjną. Jest szyldem najmniej pożądanym w sąsiedztwie detali 

architektonicznych, natomiast często dobrze prezentuje się na budynkach współczesnych 

i niektórych modernistycznych. Trywialność tej formy – podświetlonego 

prostopadłościanu z nadrukiem, niekiedy ekstrudowanym czy też wychodzącym poza 

obrys „pudełka”, ze względu na brak wyrafinowania nie sprawdza się dobrze w każdej 

przestrzeni. 
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Jest jednak wybierany chętnie zarówno przez korporacje jak i indywidualne 

przedsiębiorstwa. 

kasetony 
sytuowanie na budynku 
gabaryty najcześciej od 3 do 8mkw 
materiał metal, tworzywo sztuczne 
standard 
jakościowy 

na ogół średni lub dobry 

szyld/reklama szyld 

 

6) litery/logo przestrzenne – (logotyp przestrzenny) należy przez to rozumieć 

urządzenie reklamowe w postaci przestrzennej formy napisu lub grafiki. 

 

 
 

Ryc. 14. Litery i logotypy przestrzenne 

 

Forma reklamowa, najczęściej szyld, świetnie sprawdzająca się w niemal każdych 

warunkach. Tylko zły projekt jest w stanie pogorszyć efekt zastosowania tego rodzaju 

nośnika.  
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Ażurowość tej formy sprawia, że mimo dużych powierzchni ekspozycyjnych reklama 

sprawia wrażenie lekkiej i pasującej do otoczenia. Była też stosowana często w okresie PRL 

np. na dachach budynków i cieszy się dobrą opinią nawet obecnie. 

litery/logotypy przestrzenne 
sytuowanie na budynku (choć możliwe są również litery na oddzielnej 

konstrukcji lub ogrodzeniu, jednak nie stosuje się w ostódzie) 
gabaryty najczęściej od 1mkw do 20 mkw 
materiał metal, tworzywo sztuczne 
standard 
jakościowy 

bardzo dobry, dobry 

szyld/reklama szyld 

 

7) mural reklamowy – należy przez to rozumieć malowidło wykonane bezpośrednio 

na ścianie budynku, niosące lub zawierające wkomponowany w malowidło przekaz 

reklamowy. 

 
Ryc. 15. Ta sama kamienica z siatką wielkoformatową (banerem) 

 

Mural reklamowy różni się od siatki wielkoformatowej dwoma zasadniczymi 

kwestiami: po pierwsze jest wykonany ręcznie, ma więc charakter pop-artowskiego 
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rzemiosła, po drugie może się dostosować idealnie do ściany, na którą jest naniesiony. 

Jednak bez dobrego projektu i zdolnego artysty, oraz właściwego mecenasa, czyli klienta, 

mural może wcale nie być atrakcyjną formą wizualną, czego przykładów w Polsce możemy 

odnaleźć wiele. W odróżnieniu od muralu reklamowego, mural artystyczny nie zawiera 

w sobie komponentu reklamowego i jako taki nie mieści się w zakresie ustawowym uchwały 

krajobrazowej. 

murale reklamowe 
sytuowanie ściana szczytowa budynku 
gabaryty kilkanaście- kilkadziesiąt mkw 
materiał powłoka malarska (tworzywo sztuczne) 
standard 
jakościowy 

w zależności od daty powstania 

szyld/reklama najczęściej reklama, jednak w historii były znane i popularne 
szyldy malowane na elewacjach budynków. 

8) naklejki – różne formy naklejek/wyklejek/ malowania witryn (szkleń) oraz innych 

urządzeń, w tym przyklejane kartki, plakaty, ulotki, farba nanoszona bezpośrednio 

na szybę. 

 
Ryc. 16. Naklejki na szybach. 
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Naklejki są nieznacznie mniej popularnym sposobem reklamowania się co bannery 

(z podobnych względów - ekonomicznych). Pełnią również dodatkową rolę zasłaniania 

wnętrza lokalu, co dla niektórych działalności ma znaczenie – możliwe jest ustawienie półek 

czy tyłów lodówek pod oknem wystawowym. Jednak z punktu widzenia przestrzeni 

publicznej jest to działanie „zabójcze” – odcięcie wnętrza lokalu usługowego uniemożliwia 

dialog między przestrzenią publiczną i prywatną, czyli podstawowe zadanie parteru 

komercyjnego. Niekiedy naklejki zasłaniające witrynę nie pełnią takiego zadania – mają po 

prostu informować o ofercie bez konieczności zmiany aranżacji witryny. Szkoda dla 

przestrzeni jest taka sama. Naklejki nie są złe same w sobie. Jeżeli przesłaniają nie więcej 

niż około 1/3 witryny nie stanowią bariery, a dają możliwość łatwej zmiany informacji, 

czy też częściowego zacienienia wnętrza (gdy mamy do czynienia z za dużym oknem 

z ekspozycją południową). Mogą wręcz stanowić małe dzieło sztuki – modne ostatnio litery 

malowane farbą na szybie o ciekawej typografii. 

naklejki 
sytuowanie w witrynach, drzwiach i oknach powyżej parteru budynku 
gabaryty od dziesiątych częsci mkw do kilkkunastu (w zależnosci od 

witryny), najczęściej ok. 2 mkw 
materiał tworzywo sztuczne 
standard 
jakościowy 

średni 

szyld/reklama szyld 
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8) potykacz/ stojak reklamowy – należy przez to rozumieć wolnostojące 

urządzenie reklamowe, nietrwale związane z gruntem, najczęściej o kilku 

powierzchniach ekspozycyjnych, kierowany do odbiorców ruchu pieszego. 

 

 
Ryc. 17. potykacz 

 

Potykacze, inaczej zwane stojakami reklamowymi (czasem: ekspozytorami) są 

elementami przestawnymi, umieszczanymi najczęściej nielegalnie w pasie drogowym (bez 

wnoszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego). Często są umieszczane bezpośrednio przed 

lokalem użytkowym, który reklamują (np. stojak z menu, czy inny rodzaj cennika). 

totemy 
sytuowanie wolnostojący 
gabaryty 0,5 do 2 mkw, dwie lub trzy powierzchnie ekspozycyjne 
materiał metal/tworzywo sztuczne, papier, drewno 
standard 
jakościowy 

średni i zły 

szyld/reklama na ogół reklama, choć „funkcjonalnie” szyld (tuż przed lokalem ale 
na innej działce ewidencyjnej. 
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9) pylon – należy przez to rozumieć wolnostojącą tablicę reklamową lub urządzenie 

reklamowe, mocowaną w gruncie, w układzie pionowym – o powierzchni 

ekspozycyjnej wpisanej w prostokąt lub formę zbliżoną. Wyróżnia się pylon 

indywidualny – na którym widnieje jedna treść reklamowa, oraz zbiorczy – wiele 

treści różnych podmiotów. Najczęściej wykorzystywany jako szyld. 

 
Ryc. 18. Pylon reklamowy 
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Tę elegancką formę szyldu stosuje się najczęściej w przypadku istnienia kilku 

działalności lub budynek posiada przedpole, które można wykorzystać na dodatkową 

informację o działalności. Zasadniczo ze względu na swoją cenę, oraz konieczność różnych 

uzgodnień (chociażby zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, czy wręcz 

pozwolenia na budowę, czasem zgodę innych służb) najczęściej są to formy estetyczne, 

pożądane w mieście.   

Dla ich regulacji kluczowym zagadnieniem jest ustalenie gabarytów, które będą 

odpowiednie dla przestrzeni, w których występują – jednak na ich poprawność ma wpływ 

szereg czynników lokalnych, więc zadanie to jest niezwykle trudne. 

Przykładowy pylon może być jednak odbierany negatywnie, ze względu na agresywną 

kolorystykę i nadmiar linii tekstu – te kwestie jednak nie będą możliwe do regulacji uchwałą 

krajobrazową. 

pylony 
sytuowanie wolnostojący 
gabaryty od ok 2 mkw do kilkunastu mkw 
materiał metal, tworzywo sztuczne 
standard 
jakościowy 

na ogół dobry 

szyld/reklama szyld 
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10) semafor/ wysięgnik – należy przez to rozumieć tablicę reklamową 

lub urządzenie reklamowe umieszczone prostopadle do elewacji budynku. 

 
Ryc. 19. Semafor/wysięgnik 
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Ryc. 20. Semafory w perspektywie pierzei placu. 

 

Jest to jedna z najpopularniejszych form szyldu dla małych działalności sytuowanych 

w lokalach na parterze budynków pierzejowych. Niekiedy stosują je również większe firmy 

i sieci handlowe czy franczyzy. Dobra widoczność powierzchni ekspozycyjnej – 

prostopadłej w stosunku do osi ulicy – jest dużym atutem dla klientów zbieranych z ruchu 

pieszego. Równocześnie prostopadłość względem elewacji zapewnia jej prawidłowy 

odbiór. Problemem może być jednak nadmiar szyldów w ciągu ulicznym i ich wzajemna 

konkurencja i „kanibalizacja”. Jednak ma to również swój „urok” i zdecydowanie miejski 

charakter, nie należy więc spieszyć się z pochopnymi ocenami negatywnymi. Innym 

zagrożeniem jest sytuowanie semaforów bezpośrednio nad sobą lub zbyt duża 

powierzchnia ekspozycyjna. 

semafory 
sytuowanie na elewacji budynku 
gabaryty około 1mkw 
materiał metal, tworzywo sztuczne, drewno, szkło 
standard 
jakościowy 

na ogół dobry lub średni 

szyld/reklama szyld 
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11) słup ogłoszeniowo-reklamowy – należy przez to rozumieć urządzenie 

reklamowe w formie walca, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam 

i informacji, w szczególności o wydarzeniach kulturalnych, imprezach. 

 
Ryc. 21. Słup ogłoszeniowo-reklamowy 

 

Najstarsza forma porządkowania reklam – wprowadzony w miastach na szeroką 

skalę, celem uniknięcia nieestetycznego plakatowania elewacji budynków. Dobrze przyjął 

się również jako słup afiszowy dla wszelkich instytucji kultury. Służy również drobnym 

ogłoszeniom komercyjnym mieszkańców.  

Dla jego prawidłowego odbioru przestrzennego kluczowe jest dbanie o jego stan 

techniczny i usuwanie starych, zużytych plakatów i naklejek. 

słupy ogłoszeniowe 
sytuowanie wolnostojacy 
gabaryty powierzchnia opisana na walcu – około 5 mkw 
materiał beton, metal, tworzywo sztuczne (możliwe szkło) 
standard 
jakościowy 

j.w. (na ogół średni) 

szyld/reklama reklama 
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12) totem – należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie reklamowe, 

mocowane w gruncie, w układzie pionowym – o powierzchni ekspozycyjnej 

w formie przestrzennego komponentu reklamowego na wysokim słupie. Totem 

na ogół informuje o jednej, ale niekiedy o dwóch i więcej działalnościach 

równocześnie. Najczęściej wykorzystywany jako szyld, ale niekiedy również jako 

reklama nie będąca szyldem.  
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Ryc. 22-23. Totemy reklamowe. 

 

Totem stanowi najczęściej szyld w sytuacji, w której działalność znajduje się 

w pewnym odsunięciu od przestrzeni publicznej, przy której jest sytuowana lub podmiot 

pragnie być widoczny z dużej odległości, szczególnie przy drogach publicznych o wysokich 

klasach. Ze względu na swoje rozmiary są to najczęściej budowle, sytuowane w oparciu o 

pozwolenia na budowę. 

Totemy. 
sytuowanie wolnostojący 
gabaryty kilkanaście do kilkudziesięciu mkw 
materiał metal/tworzywo sztuczne 
standard 
jakościowy 

dobry 

szyld/reklama na ogół szyld 
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2.2.3. Typologia obiektów małej architektury. 

Ławki. 

 

 
Ryc. 24. Ławka. 

 
 

Ławki.  
Sytuowanie. Place, ulice, parki. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki i średni 

Materiały 
budowlane. 

Drewno, beton, metal (możliwy kamień, tworzywo sztuczne). 

Gabaryty. Szerokość ok 2m wysokość ok 1m. 
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Ławki urbanistyczne.  

  
Ryc. 25. Siedzisko. 

 
 

Ławki urbanistyczne.  
Sytuowanie. Place, parki. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki i średni 

Materiały 
budowlane. 

Drewno, beton, metal (możliwy kamień, tworzywo sztuczne). 

Gabaryty. Szerokość ok 2m wysokość ok 1m. 
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Latarnia miejska. 

 
Ryc. 26. Latarnie miejskie. 

 
 

Latarnie miejskie, z wyłączeniem infrastruktury drogowej.  
Sytuowanie. Place, parki, poza pasem drogowym. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki i średni 

Materiały 
budowlane. 

Metal (możliwy kamień, tworzywo sztuczne, beton). 

Gabaryty. Wysokość do  ok 4m. 
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Kosze na śmieci.  

 
Ryc. 27. Kosz na śmieci. 

 
 

Kosze na śmieci 
Sytuowanie. Place, chodniki, skwery, parki. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki, średni lub niski. 
 

Materiały 
budowlane. 

Metal, drewno, beton, tworzywo sztuczne. 

Gabaryty. Wysokość do ok 1m. 
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Separatory. 

 
Ryc. 28. Separatory. 

 
 

Separatory – z wyłączeniem urządzeń bezpieczeństwa drogowego. 
Sytuowanie. Place, parki, poza pasem drogowym. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki, średni lub niski. 
 

Materiały 
budowlane. 

Metal, beton, tworzywo sztuczne. 

Gabaryty. Wysokość do ok 1m. 
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Stojaki na rowery. 

 
 

Ryc. 29. Stojaki na rowery. 

 
Stojaki na rowery. 
Sytuowanie. Place, chodniki, parki, pas drogowy. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki, średni lub niski. 
 

Materiały 
budowlane. 

Metal, beton, tworzywo sztuczne. 

Gabaryty. Wysokość do ok 1m. 
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Donice na zieleń. 

 
 

Ryc. 30. Donice na zieleń. 

 
 
 

Donice na zieleń.  
Sytuowanie. Place, parki, chodniki, pas drogowy. 

Standard 
jakościowy. 

Wysoki lub średni. 
 

Materiały 
budowlane. 

Metal, drewno, beton, kamień (możliwe tworzywo sztuczne). 

Gabaryty. Wysokość do ok 1m. 
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obiekty specjalne 

 
 

Ryc. 31. Obiekty specjalne. 

 
 

Obiekty specjalne 
Sytuowanie. Place, parki. 
Standard 
jakościowy. 

Wysokilub  średni. 
 

Materiały 
budowlane. 

Metal, beton, tworzywo sztuczne, drewno, kamień. 

Gabaryty. Nie większe i nie wyższe niż 6m. 
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2.2.4. Typologia ogrodzeń. 

Tradycyjne – murowane słupki, podmurówka, przęsła metalowe lub 

sztachetowe. 

 
 

 
Ryc. 32-33. Ogrodzenia tradycyjne. 

 
Ogrodzenia tradycyjne. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki. 

Materiały 
budowlane. 

Ceramika, kamień, metal (możliwe drewno). 

Gabaryty. Poniżej 2,2m. 
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Stylizowane - metalowe przęsła prefabrykowane metalowe, podmurówka 

prefabrykowana. 

 
 

Ryc. 34. Ogrodzenie stylizowane. 

 
Ogrodzenia stylizowane. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki i średni 

Materiały 
budowlane. 

Beton, metal (możliwy kamień i ceramika). 

Gabaryty. Poniżej 2,2m. 
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Sztachetowy.  

 
 

Ryc. 35. Ogrodzenie sztachetowe. 

 
 

Ogrodzenia sztachetowe. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych i między działkami 

prywatnymi. 
Standard 
jakościowy. 

Wysoki i średni 

Materiały 
budowlane. 

Drewno, metal (możliwy kamień i ceramika). 

Gabaryty. Poniżej 2,2m. 
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Panele zgrzewane. 

 
 

Ryc. 36. Ogrodzenia z paneli zgrzewanych. 

 
 

Ogrodzenia z paneli zgrzewanych. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych, między działkami prywatnymi. 
Standard 
jakościowy. 

Średni i niski. 

Materiały 
budowlane. 

Metal (możliwa podmurówka prefabrykowana z żelbetu). 

Gabaryty. Najczęściej 1,80 m, zdarzają się powyżej 2,2 m. 
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Siatka ażurowa. 

 
 

 
 

Ryc. 37. Ogrodzenie z siatki metalowej. 

 
 

Ogrodzenia z siatki metalowej. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych, między działkami prywatnymi. 
Standard 
jakościowy. 

Niski. 

Materiały 
budowlane. 

Metal (możliwa podmurówka prefabrykowana z żelbetu). 

Gabaryty. Poniżej 2,2m. 
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Siatka przesłonięta. 

 
 

Ryc. 38. Ogrodzenie z siatki przesłoniętej tworzywem. 

 
 

Ogrodzenia z siatki przesłoniętej tworzywem. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych, między działkami prywatnymi. 
Standard 
jakościowy. 

Niski. 

Materiały 
budowlane. 

Metal (możliwa podmurówka prefabrykowana z żelbetu), 
tworzywo sztuczne. 

Gabaryty. Poniżej 2,2m. 
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Pełne substandardowe. 

 
 

Ryc. 39. Ogrodzenie pełne substandardowe 

 
 

Ogrodzenia pełne substandardowe. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych, między działkami prywatnymi. 
Standard 
jakościowy. 

Niski. 

Materiały 
budowlane. 

Metal, materiały drewnopochodne, tworzywo sztuczne. 

Gabaryty. Poniżej 2,2m. 
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Prefabrykowane z żelbetu. 

 
 

 
 

Ryc. 40. Ogrodzenie prefabrykowane z żelbetu. 

 
 

Ogrodzenia prefabrykowane z żelbetu. 
Sytuowanie. Od strony przestrzeni publicznych, między działkami prywatnymi. 
Standard 
jakościowy. 

Niski. 

Materiały 
budowlane. 

Żelazo-beton. 

Gabaryty. Poniżej 2,2m. 
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2.3. Analiza przestrzenna. 

2.3.1. Typologia zabudowy. 

Zabudowę Świdnika charakteryzuje spójność typologiczna. W zasadzie mamy do 

czynienia z wariacją typów zabudowy modernistycznej II połowy XX wieku z drobnym 

uzupełnienie zabudową współczesną, w tym postmodernistyczną. Obiekty występują 

w układzie klinowym, horyzontalnym, punktowym wysokim lub punktowym niskim. 

Dodatkowo sam układ zabudowy bywa zarówno regularny (socrealizm i nowe bloki) jak 

i swobodny (bloki z lat ’60 i późniejsze). 

Na tę typologię kubaturą należy nanizać wystrój architektoniczny. Jest on 

w Świdniku, z racji doktryny architektonicznej i uwarunkowań pragmatycznych, 

ograniczony. Usługi – implikujące istnienie witryn w budynku, czyli elementu kluczowego 

dla uchwały krajobrazowej – pojawiały się jedynie przy głównych ulicach 

(ul. Niepodległości, Plac 3 Maja, czy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Obiekty 

handlowe stanowią najczęściej obiekt jednej firmy lub wielu działalności, jednak 

o charakterze bazarowym, tj. w budynku niedostosowanym do uporządkowanej ekspozycji 

szyldów poza witrynami. 

Należy jednak nadmienić, że powyższe cechy są jedynie lokalnymi różnicami, zaś cała 

zabudowa Świdnika (z nielicznymi wyjątkami) jest spójna i jednorodna.  

Poniższa typologia zabudowy bierze pod uwagę te główne cechy charakterystyczne 

danego typu obiektu, które mogą być pomocne przy formułowaniu zapisów docelowej 

uchwały krajobrazowej, takie jak: 

➔ Układ przestrzenny – sposób sytuowania budynków może być przydatny przy 

formułowaniu postanowień w zakresie szyldów wolnostojących, 

➔ Artykulacja elewacji – element ten jest kluczowy dla wyodrębnienia pól 

szyldowych i określenia zasad kompozycji szyldów i reklam na obiekcie, 

➔ Liczba kondygnacji – może być pomocne przy określaniu gabarytów szyldów 

i reklam, 

➔ Duże płaszczyzny ścian bez okien – ich występowanie lub brak będzie 

implikował możliwości lub brak możliwości eksponowania reklam na 

budynkach mieszkalnych. 
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Typ zabudowy: Układ 

przestrzenny: 

Artykulacja 

elewacji: 

Liczba 

kondygnacji): 

Duże 

płaszczyzny 

ścian bez okien 

Założenie 

socrealistyczne 

Regularny, 
pierzejowy, 
kompozycja 
urbanistyczna, 
wnętrza 
urbanistyczne, 
budynki 
wolnostojące. 

Okna, detale, 
ryzality, gzymsy, 
podkreślenie 
bram, część 
usługowych 
parterów. 

4 

brak 

Bloki 

swobodne do 5 

kondygnacji 

Nieregularny, 
budynki 
wolnostojące. 

Okna, balkony, 
niekiedy 
rozbudowany 
parter 
usługowy. 

4-5 

Szczytowe/ 
framenty 
szczytowe. 

Bloki wysokie 
Nieregularny, 
budynki 
wolnostojące. 

Okna, balkony, 
niekiedy 
rozbudowany 
parter 
usługowy. 

11-12 

Szczytowe 

Bloki 

współczesne 

Częściowo 
regularny, 
częściowo 
wnętrza 
urbanistyczne, 
budynki 
wolnostojące 

Okna, balkony, 
loggie. 

5 

Brak 

Domki 

jednorodzinne 

Przeważnie 
regularne, 
budynki 
wolnostojące. 

Indywidualne, 
zależne od 
stylizacji. 

1-2 

Indywidualnie. 

Obiekty 

sługowe małe 

Nieregularne, 
budynki 
wolnostojące 

Indywidualne, 
zależne od 
stylizacji. 

1-2 

Indywidualnie. 

Obiekty 

sługowe duże 

Nieregularne, 
budynki 
wolnostojące 

Indywidualne, 
zależne od 
stylizacji. 

1-3 

Większość 
ścian lub duże 
ich fragmety. 

Obiekty 

przemysłowe 

Nieregularne, 
budynki 
wolnostojące 

Wynikająca z 
konstrukcji. 1 

Większość 
ścian lub duże 
ich fragmety. 
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Na kolejnych stronach zostały zilustrowane różne typy zabudowy, 

wraz ze wskazaniem kluczowych przestrzeni, jakie tworzą i przykładów układów 

urbanistycznych na ortofotomapie. 

Dla zachowania możliwości porównawczych skala ortofotografii jest zachowana 

jednakowa dla wszystkich typów zabudowy. 

 
 

 
Ryc. 41-42. Krajobraz Śródmieścia Świdnika i strefy przemysłowej. Źródło: maps.google.pl. 
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Założenie socrealistyczne: 

 
 

 
Ryc.43-44. Założenie socrealistyczne– przykłady przestrzeni.  
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Bloki swobodne do 5 kondygnacji: 

 
 

 
 

Ryc.45-46. Bloki swobodne do 5 kondygnacji– przykłady przestrzeni.  
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Bloki wysokie: 

 
 

 
Ryc.47-48. Bloki wysokie– przykłady przestrzeni. 
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Bloki współczesne: 

 

 
 

 
Ryc.49-50. Bloki współczesne – przykłady przestrzeni.  
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Domki jednorodzinne: 

 
 

 
Ryc.51-52. Domki ejdnorodzinne – przykłady przestrzeni.  
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Obiekty usługowe duże: 

 
 

 
Ryc.53-54. Obiekty usługowe duże – przykłady przestrzeni.  

 



66 | S t r o n a  

  

Obiekty usługowe małe: 
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Ryc.55-58. Dzielnica Wielkomiejska – przykłady przestrzeni.  
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Obiekty przemysłowe: 

 
 

 
 

Ryc.59-60. Obiekty przemysłowe – przykłady przestrzeni.  
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3.2.4. Zjawiska reklamowe - 7 grzechów głównych reklam w Świdniku. 

Wyróżnienie kategorii zjawisk, związanych z występowaniem nośników reklam 

w przestrzeni nie jest zadaniem oczywistym. Punktów odniesienia do ich waloryzacji 

oraz standaryzacji może być wiele zaś sama ocena posiada cechy znacząco subiektywne. 

Aby uniknąć niejednoznaczności zdecydowano się na bezpośrednie odniesienie 

do zagadnień ustawowych, czyli aspektów, które można regulować uchwałą reklamową.  

 
Ryc. 61. Nieoczywistość zagadnienia zjawisk reklamowych. 

Ocenianie zjawisk reklamowych według tego klucza umożliwia bardziej bezpośrednie 

przełożenie zaobserwowanych fenomenów na klucz rozwiązań. Jeśli analiza będzie 

dotyczyła tych aspektów już od fundamentów jej kształtowania – czyli wyboru czynników 

determinujących ocenę – tym większe jest prawdopodobieństwo jej optymalnego 

wykorzystania. 

W zakresie możliwych postanowień uchwały dotyczących reklam, na potrzeby 

opracowania tzw. „kryteria ustawowe”, obejmują: 

➔ zasady i warunki sytuowania, 

➔ gabaryty, 
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➔ standardy jakościowe, 

➔ materiały budowlane, 

➔ liczba. 

Znakiem dodatnim oznaczono te „kryteria” które są kluczowe dla osiągnięcia 

poprawy danego zjawiska (jego niwelacji). Regulując je w odpowiednie sposób przestrzeń 

ulegnie poprawie w zakresie, wynikającym z analizy. 

Zjawisko 

reklamowe: 

Zasady i 

warunki 

sytuowania 

Gabaryty Standard 

jakościowy 

Materiał 

budowlany 

liczba 

Przegęszczenie 

na budynku. 
+ + + + + 

Przegęszczenie 

w krajobrazie. 
+ + +  + 

Dominacja 

krajobrazu. 
 +    

Dominacja 

budynku. 
+ +    

Zaburzenie 

kompozycji 

elewacji. 

+ + +  + 

Niski standard 

jakościowy. 
  + +  

Przesłonięcie 

ogrodzeń. 
+  + +  
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Przegęszczenie na budynku: 

 

Przegęszczenie w krajobrazie: 
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Dominacja krajobrazu: 

 

Dominacja budynku: 
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Zaburzenie kompozycji elewacji: 

 

Niski standard jakościowy: 
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Przesłanianie ogrodzeń: 

 
 

Ryc. 62-68. „7 grzechów głównych” zjawisk reklamowych Świdnika. 
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3.2.5. Prezentacja zjawisk reklamowych na mapie. 

Poniższa mapa wskakuje miejsca o najwyższym zaburzeniu ładu przestrzennego. 

Wyodrębniono dwa poziomy oceny chaosu reklamowego: 

kategorie zjawisk reklamowych. 

lp. nazwa efekt dla 

przestrzeni 

kryteria klasyfikacyjne 

I.  dysharmonia nośnik reklamy nie 

współgra z krajobrazem, 

następuje dysonans 

estetyczny 

nośnik reklamy nie spełnia jednego (całkowicie) 

lub dwóch (umiarkowanie) kryteriów 

ustawowych, jest źle wkomponowany 

w krajobraz lub obiekt, na którym się znajduje 

II.  degradacja nośnik reklamy wpływa 

negatywnie na otoczenie 

obniżając jego walory 

estetyczne i funkcjonalne 

nośnik reklamy nie spełnia rażąco jednego lub 

więcej kryteriów (np. dominacja krajobrazu 

gabarytem, zasłanianie okien, wywoływanie 

efektu przeciążenia wizualnego), lub 

występuje w kontekście innych reklam 

dysharmonizujących krajobraz, co łącznie 

degraduje przestrzeń (np. nieadekwatność form 

względem kontekstu, niespójność form 

nośników reklam występujących blisko siebie, 

przegęszczenie, czyli zbyt wiele tablic lub 

urządzań reklamowych w jednym miejscu) 

Tab. 3. Kategorie jakościowe zjawisk reklamowych. 
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Ryc.69. Przykład dysharmonii między szyldami a otoczeniem 

 

 
Ryc.70. Przykład degradacji przestrzeni przez reklamy  
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Poniższa mapa wskazuje obszary koncentracji negatywnych zjawisk reklamowych: 

➔ Degradacja przestrzeni: 

o Odcinki i ronda przy ul. Racławickiej, 

o Al. Jana Pawła II, 

o Odcinek ul. Kosynierów. 

➔ Dysharmonia przestrzeni: 

o Ul. Sportowa, 

o Odcinki al. Lotników Polskich, 

o Rejon ul. Targowej i ul. gen. L. Okulickiego 

o Plac 3 Maja, 

o Ul. Niepodległości, 

o Fragmenty S-12, 

o Fragment ul. Piaseckiej 

 
Ryc. 71. Mapa zjawisk reklamowych.
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III. Analiza uwarunkowań formalnych. 



 

 

3.1. Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2015-2025. 

 Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 września 2015r. 

Strategia nie porusza zagadnienia ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni 

publicznych ani wizerunku miasta czy jego marki. Jakości życia, jako zagadnienie została 

poruszona na poziomie jednego z trzech celów strategicznych, jednak została ona 

sprowadzona – co się często zdarza „poziomu życia” – ale wręcz do działań inwestycyjnych, 

nieprzekładających się na nią. Równocześnie, przykładowo, chaos reklamowy wpływa 

negatywnie na zdrowie psychiczne mieszkańców. 

Miejsce w 

dokumencie. 

Treść . Komentarz. 

Misja, s. 15 Gmina miejska Świdnik 

to silny i nowoczesny 

ośrodek przemysłowy, 

oparty na wiedzy i 

tradycjach, efektywnie 

zaspokajający rosnące 

potrzeby lokalnego 

społeczeństwa przy 

poszanowaniu środowiska 

naturalnego. 

W nowoczesnych miastach 

zwraca się szczególną uwagę na jego 

wygląd i wizerunek. Uporządkowanie 

reklam w mieście będzie wspierało 

ten cel. 

Wizja, s. 17 Gmina miejska Świdnik 

to obszar zapewniający 

dogodne warunki dla 

rozwoju gospodarki, 

uwzględniający potrzeby i 

dążenia lokalnej 

społeczności oraz zasady 

Jak wykazano w badaniu geo-

ankietowym, jedną z potrzeb 

mieszkańców jest dbałość o jakość 

przestrzeni publicznych, szczególnie 

o porządek w zakresie reklam 

i szyldów. 
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ochrony środowiska 

naturalnego. 

Tab. 4. Odniesienia do Strategii Rozwoju Świdnika. 

 

3.2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Świdnik. 

Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 18 grudnia 2014 r. 

Studium, w odróżnieniu od Strategii odnosi się do reklam bezpośrednio (zob. tabela) 

oraz jest dokumentem, zawierającym wizualizację tzw. polityki przestrzennej gminy – czyli 

odniesienie się decyzjami strategicznymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Studium z 2014 roku wyznacza 3 obszary: 

 
Ryc. 72. Strefy polityki przestrzennej Świdnika 
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Strefy polityki przestrzennej 

Znaczne zróżnicowanie planowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta 

Świdnik wynikające z odmiennych uwarunkowań rozwoju, a przede wszystkim z położenia 

względem miasta wojewódzkiego Lublin i podstawowego układu drogowego oraz 

ustanowienia obszarów chronionych były powodem wyznaczenia trzech stref o 

odmiennych priorytetach rozwojowych. 

A - Strefa ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z przewagą zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej - Strefa śródmiejska 

Jest to najstarsza część miasta, gdzie większość obszaru zabudowana została wg 

zasad pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego i gdzie proponuje się utworzyć 

strefy ochrony wartości kulturowych, doceniając walory architektoniczne jak i kompozycji 

urbanistycznej zespołu. 

B - Strefa ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominacją zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 

 Do strefy tej zaliczono południowy rejon miasta z obszarem leśnym w jego centralnej 

części. Las Rejkowizna wraz z powiązanymi z nim innymi ciągami zieleni stanowi system 

gwarantujący ograniczenie intensywności parcelacji dla potrzeb budownictwa 

mieszkaniowego i utrzymanie właściwych warunków mikroklimatycznych. Największe 

osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej to rejon Adampol, położony na wschód 

od lasu. 

C - Strefa intensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominacją zabudowy 

aktywności gospodarczej 

Do strefy tej zaliczono: północną cześć miasta, stanowiącą główną jednostkę 

aktywności gospodarczej miasta. Jej granicą od południa jest linia kolejowa. Rejon związany 

jest z Portem Lotniczym Lublin S.A oraz Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - 

Świdnik. Tereny na zachód od trawiastej płyty lotniska, ograniczone linią kolejową i drogą 

krajową S12/17 wskazuje się, jako nowe tereny inwestycyjne, będące przedłużeniem strefy 

ekonomicznej Lublina. 
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Powyższa mapa będzie elementem analizy zasadności podziału Świdnika na obszary 

o różnych zasadach sytuowania reklam. 

miejsce w dokumencie treść  komentarz 

2.3.4 Ocena rozwoju 

miasta na tle 

uwarunkowań 

środowiska 

przyrodniczego, s. 43 

Do zjawisk 

negatywnych należy zaliczyć 

szczelne ogrodzenie lasu 

Rejkowizna od strony 

wschodniej, oraz sukcesywne 

zawężanie szerokości 

rozległej suchej doliny 

Uchwała 

krajobrazowa daje 

możliwość uregulowania 

form i gabarytów 

ogrodzeń z możliwością 

nałożenia obowiązku 

dostosowania 

istniejących ogrodzeń. 

Wadą takiego 

rozwiązania jest jednak 

brak jednoznacznego 

wskazania procedury i 

podmiotu 

odpowiedzialnego za 

egzekucję procesu 

wyegzekwowania 

obowiązku dostosowania. 

4.3.1 Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Lubelskiego z 2002 r., s. 

131 

Środowisko kulturowe: 

utrzymanie obiektów małej 

architektury 

współtworzących walory 

krajobrazu kulturowego. 

Zapisy planów powinny 

(…) regulować lokalizowanie 

reklam wielkoformatowych, 

Obiekty małej 

architektury podlegają 

pod zakres uchwały, 

jednak nie daje ona 

możliwości ich ochrony. 

Zgodnie z Ustawą 

Krajobrazową, 

kompetencje gminy, w 
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w szczególności 

lokalizowanych w pobliżu 

pasa drogowego dróg 

publicznych. 

zakresie ustalania zasad 

sytuowania reklam 

zostały przeniesione w 

2015 roku do uchwały 

krajobrazowej. 

Wpływ na obszary i 

zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, s. 

139 

Kształtowanie harmonijnego 

krajobrazu kulturowego 

obszaru odbywać się powinno 

poprzez: 

− kontynuowanie 

tradycyjnych form 

osadnictwa; 

− utrzymanie regionalno-

historycznej skali i 

struktury miasta; 

− skupienie zabudowy na 

zasadzie dogęszczania 

istniejącej struktury 

miasta, przy 

kontynuowaniu jego 

historycznego układu i 

charakteru; 

− otaczanie wysoka zielenią 

obiektów 

dysharmonijnych 

− ograniczanie 

napowietrznych linii 

energetycznych i 

telekomunikacyjnych na 

rzecz sieci podziemnych w 

otoczeniu obiektów i 

zespołów zabytkowych; 

− kształtowanie form 

zabudowy nawiązujących 

do tradycyjnego 

budownictwa; 

Odwołanie do krajobrazu 

jest elementem 

wywoławczym dla 

niniejszego opracowania, 

jednak ta część SUiKZP 

jest, mówiąc delikatnie, 

nietrafiona. 

Świdnik, jako miasto 

planowe, stricte 

modernistyczne 

(od socrealizmu po styl 

międzynarodowy i neo-

modernizm początku XXI 

XIX i XX wieku, z jedynie 

epizodycznymi 

zjawiskami typu 

romantyzm/eklektyzm 

willi drewnianych na 

Adampolu i przypadkach 

postmodernizmu lat ’80 

i współczesne) nie 

posiada w zasadzie 

tradycyjnych form 

budownictwa, nie mówiąc 

już o tradycyjnych 
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− zachowanie i właściwe 

utrzymanie obiektów 

ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków; 

− utrzymanie obiektów 

małej architektury 

współtworzących walory 

krajobrazu kulturowego; 

formach osadnictwa 

(niemożliwych do 

wprowadzenia w 

obecnym układzie 

prawnym)! Ponadto 

najstarszy układ 

urbanistyczny z lat ’50 XX 

wieku nie może nosić 

miana historycznego, a 

nawet jeśli – to jego 

dogęszczenie 

zdecydowanie 

zaburzyłoby charakter 

tego układu, 

zrealizowanego jako 

skończony. 

5.7.2 Zasady 

zagospodarowania 

terenów, s. 159 i kolejne 

Przeznaczenie 

uzupełniające: obiekty małej 

architektury 

Stosowanie obiektó− 

małej architektury na 

terenie całego Świdnika 

jest kierunkiem dobrym. 

5.7 Kierunki i wskaźniki 

dotyczące 

zagospodarowania i 

użytkowania terenów 

5.7.1 Zasady ogólne 

s. 157 

oraz: 

Ograniczenie wysokości 

obiektu obejmuje także 

umieszczone na nim 

urządzenia, w szczególności 

anteny, reklamy, 

Nie wskazano konkretnie 

wysokości ograniczenia, 

jednak biorąc pod uwagę 

wysokość istniejącej 

zabudowy wielorodzinnej 

powyżej 10 kondygnacji, 

można zakładać, że 

ograniczenie do 40 m 

wysokości dla reklam nie 

jest de facto żadną 
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VI- Strefy wokół lotniska, 

s. 181 

regulacją – wyższe 

totemy znajdują się 

jedynie przy autostradach 

lub przy ogromnych 

centrach handlowych. 

UKŁAD DROGOWY, s. 

190 i 191 

Ze względu na 

bezpieczeństwo i estetykę 

zakazuje się na ustawiania 

tablic reklamowych 

widocznych z drogi 

międzynarodowej – drogi 

ekspresowej S17(S12) 

Jest to bardzo 

jednoznaczny zapis, 

uzasadniony sytuacją 

realną. 

Ogólne zasady polityki 

przestrzennej, s. 221 

[dot. strefy 

oddziaływania lotniska] 

ograniczenie wysokości 

obiektu obejmuje także 

umieszczone na nim 

urządzenia, w szczególności 

anteny, reklamy, a w 

przypadku dróg lub linii 

kolejowych – również ich 

skrajnie, zgodnie z § 3 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 

czerwca 2003r. w sprawie 

warunków technicznych, 

jakie powinny spełniać 

obiekty budowlane oraz 

naturalne w otoczeniu 

j.w. 
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lotniska (Dz.U. Nr 130 poz 

1192 z poźn. zm) 

Tab.12. Odniesienia do SUiKZP Świdnika. 
 

3.3. Gminna Ewidencja Zabytków. 

Wg informacji podanych w SUiKZP Świdnika Gminna Ewidencja zabytków zawiera 

12 obiektów – willi drewnianych i budynków dworcowych. 

Jednak dokument ten nie jest możliwy do odnalezienia ani na stronie oficjalnej 

Urzędu ani w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

3.4. Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Świdnik. 

Uchwała V/52/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 lutego 2019 r. 

Sam plan adaptacji nie zwrócił szczególnej uwagi na zanieczyszczenie krajobrazu 

elementami z nieekologicznych tworzyw sztucznych (banery) ani na fakt zanieczyszczenia 

światłem oświetlanych i podświetlanych billboardów, jednak wskazał interesujący z punktu 

widzenia uchwały krajobrazowej podział przestrzenny Świdnika. Cytując: 

„W związku z tym, że w Świdniku nie ma formalnie ustanowionych osiedli/dzielnic, 

jednostki wyodrębniono na podstawie historycznie ukształtowanych stref, zwyczajowo 

przyjętego podziału i sposobu użytkowania przestrzeni. Wyróżniono: 

I) Piasecka/Brzegowa. 

II) Strefa aktywności gospodarczej. 

III) Strefa lotniska. 

IV) Strefa przemysłowa. 

V) Las Rejkowizna. 

VI) Adampol/Rejkowizna. 

VII) Śródmieście. 

VIII) Brzeziny. 

IX) Krańcowa/Olimpijczyków. 

X) Brzeziny II. 

XI) Kalina/południe.” 
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Jednostki terytorialne wyodrębnione w Świdniku na potrzeby oceny podatności Miasta na zmianę klimatu. Źródło 

MPA. 

 
 

Ryc.73. Lokalizacja Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich 
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 

 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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3.5. Lokalny Program Rewitalizacji 

Uchwała Nr XlV/431/2017 Rady Miasta Świdnik  dnia 25 października 2017r.  

Sam LPR nie zwrócił szczególnej uwagi na degradujący wpływ chaotycznie 

sytuowanych reklam na przestrzeń zurbanizowaną. Wprowadza jednak kolejny podział 

przestrzenny miasta (jednostki analityczne). 

 
Ryc. 74. Strefy w LPR. 

 
3.5. Raport o stanie miasta Świdnik w 2019 roku. 

Brak danych, możliwych do wykorzystania w opracowaniu. 
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3.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego mają znaczenie dla Uchwały 

Krajobrazowej ze względu na to, że Uchwała uchyla te postanowienia obowiązujących 

mpzp, które zostały wprowadzone na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. (wprowadzony ustawą z dnia 25 czerwca 

2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 871.  

Przepis przejściowy wprowadzono za pośrednictwem Ustawy Krajobrazowej 

(ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu [Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688]): 

„Art. 12. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc. 

 

2. Regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie 

art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, 

obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

3. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu 

do sporządzania lub zmiany planu, nieuchwalonych przez radę gminy do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.” 
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Uchwała zmieni zatem porządek prawny w swoim zakresie merytorycznym. 

Możliwe są 4 warianty relacji mpzp do uchwały krajobrazowej 

1) MPZP, dla których przystąpienie nastąpiło przed wejściem w życie art. 15 ust. 

3 pkt 9. (wprowadzonego 25 czerwca 2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 871) 

czyli przed 21 października 2010 r. – postanowienia dotyczące reklam, 

pojawiające się w zakresie „zasad kształtowania ładu przestrzennego” będą 

nieistotne wg reguły kolizyjnej lex posteriori derogat legi priori (łac. norma 

późniejsza uchyla moc obowiązującą normy wcześniejszej) – 

9 obowiązujących planów i zmian planów. 

2) MPZP dla których przystąpienie nastąpiło po 21 października 2010 r., a przed 

wejściem w życie ustawy krajobrazowej (tj. przed 11 września 2015 r.) 

i zostały uchwalone – zawierają zapisy na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. - 

Ustawa krajobrazowa reguluje to zagadnienie wprost: uchwała krajobrazowa 

będzie anulowała wszystkie postanowienia, których podstawą był art. 15 ust. 

3 pkt 9. - 4 obowiązujące plany i zmiany planów. 

3) MPZP dla których nastąpiło przystąpienie po 11 września 2015 r. – 

nie zawierają zapisów na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. I nie ma kolizji 

postanowień dot. reklam w mpzp i uchwale krajobrazowej – 

14 obowiązujących planów i zmian planów; 

4) MPZP dla których nastąpiło przystąpienie przed 11 września 2015 r., ale 

dotąd nie zostały uchwalone – mogą zawierać postanowienia na podstawie 

art. 15 ust. 3 pkt 9. Kluczowa jest w tym przypadku relacja kolejności wejścia 

w życie: zasadę lex posteriori derogat legi priori będzie funkcjonowała w obu 

przypadkach. Zatem: jeśli chwała krajobrazowa będzie podjęta później, 

to obowiązują jej postanowienia, a jeśli plan będzie późniejszy to będą 

obowiązywały zapisy planu. Dlatego rekomenduje się niewprowadzanie 

zapisów na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 do tej grupy planów – brak. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV.  Rekomendacja finalna.  
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4.1. Wniosek – rekomendacja. 

Podjęcie uchwały krajobrazowej jest uzasadnione w kontekście potrzeby zachowania 

ładu przestrzennego, uporządkowanej urbanistycznie strukturze Świdnika. 

 

 

4.2. Projekt uchwały intencyjnej: 

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNIKU  

z dnia … … 2020 r. 

w sprawie przygotowania uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na 

terenie miasta Świdnik obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293; 

zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i poz. 1086),  

 

Rada Miejska Świdnika uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się o przygotowaniu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki 

sytuowania na terenie miasta Świdnik obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Miasto Świdnik boryka się ze zjawiskiem chaosu reklamowego. 

Problem ten jest szczególnie zauważalny na głównej drodze wjazdowej do miasta 

od strony Lublina – alei Jana Pawła II – następnie w ciągu w kierunku centrum aleją Lotników 

Polskich. Śródmieście posiada rejony o zwiększonym poziomie chaosu reklamowego w rejonie 

Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy Niepodległości oraz skrzyżowań ul. Racławickiej 

z ul. Lotników Polskich ora ul. Racławicką i ul. Kosynierów oraz przy skrzyżowaniu 

ul. Racławickiej z aleją Armii Krajowej.  

Całość ciągu dróg ekspresowych, z wyjątkiem fragmentów S12 na północ od torów 

kolejowych do granicy miasta jest osłonięta ekranami akustycznymi od krajobrazu. 

W kontekście reklam oznacza to, że praktycznie nie pojawiają się jako informacja kierowana 

do kierowców i użytkowników tych dróg – z wyjątkiem niektórych szyldów, które przerastają 

ponad ogrodzeniem drogi lub znajdują się przy drodze „technicznej” ul. Piaseckiej. 

Ogólny poziom chaosu reklamowego w Świdniku charakteryzuje się zwartą gęstością 

występowania w różnych obszarach miasta w różnych kontekstach i lokalizacjach. Nie jest 

rozłożony równomiernie ani przejściowo. Dotyka większości typologii zabudowy – zarówno 

centrum jak i strefę o początkowej fazie urbanizacji. Zobiektywizowaną analizę przestrzenną 

potwierdziły również badania społeczne, choć mieszkańcy wskazywali inne poziomy chaosu 

reklamowego niż diagnoza ekspercka – wyższe w śródmieściu.  

W miejscach dużej gęstości występowania stanowi on istotny element obniżający 

wartości krajobrazu i prestiż miasta. Utrudnia prowadzenie działalności poprzez tworzenie 

znaczącego szumu informacyjnego – utrudniającego odczytanie informacji o działalnościach 

lokalnych na rzecz dużych firm – korporacji ogólnopolskich, posiadających większe nośniki 

reklamowe. Głównym problemem są brenery reklamowe i tablice reklamowe niskiej jakości 

oraz nadmierna liczba szyldów. 

Uchwała krajobrazowa powinna zostać podjęta, gdyż jest jedynym skutecznym 

narzędziem uporządkowania przestrzeni i niwelacji zdiagnozowanych problemów 

przestrzennych. 



 

 

 

 

 

 

 

V. Założenia uchwały krajobrazowej. 



 

5.1. Podział na obszary o różnych postanowieniach. 

Ustawa dopuszcza podział przestrzeni całej gminy na obszary o zróżnicowanych 

zasadach i warunkach sytuowania. Możliwe są trzy podejścia strategiczne do tego 

problemu: 

➔ Podział ze względu na typologię zabudowy/ przeznaczenie terenów – drogę 

tę należałoby porzucić ze względu na niewystarczające zróżnicowanie 

typologiczne i zwarty układ przestrzenny miasta, 

➔ Podział ze względu na wartości krajobrazowe terenów – podział ten byłby 

zasadny ze względu na wyróżniające się osiedle socrealistyczne (lokacyjne) 

Świdnika. Jednak zjawiska reklamowe, głównie związane z chaotycznie 

sytuowanymi szyldami, występujące na tym obszarze nie są unikatowe w skali 

miasta, zaś rozwiązania przestrzenne, które można by było zaproponować nie 

odbiegałyby szczególnie od innych miejsc. Równocześnie najgorsze zjawiska 

reklamowe występują poza tym obszarem. W krajobrazie naturalnym Lasu 

Świdnickiego czy na lądowisku negatywne zjawiska reklamowe w zasadzie nie 

występują. 

➔ Podział ze względu na politykę przestrzenną miasta – omówione na kolejnych 

stronach. 

➔ Brak podziału na obszary – jest rozwiązaniem sprawiedliwym społecznie. 

Wszyscy przedsiębiorcy mogą umieścić takie same szyldy a właściciele 

nieruchomości wynająć swoją własność dla sytuowania reklam na takich 

samych zasadach. Różnice oczywiście by nadal występowały, ale 

np. w zależności od wielkości nieruchomości, wysokości budynków, czy 

odległości od skrzyżowania bądź granicy pasa drogowego czy też krawędzi 

jezdni. 



 

 

 
Ryc. 75. Plan Nr 5: Wstępny projekt podziału terenu na strefy budowlane, alternatywa I. APL, WRN BUA, sygn. 

183, plansza A1-2366/14, zaczerpnięte ze SUiKP Świdnika. 
 

 
Ryc.76. Lokacyjny układ urbanistyczny w kontekście chaosu reklamowego. 

 

Podział ze względu na politykę przestrzenną mógłby bazować na istniejących 

podziałach, wynikających z innych dokumentów, czy tez podziału geodezyjnego. Niezwykle 



 

 

istotnym elementem jest również konieczność prowadzenia granic po granicach działek 

ewidencyjnych ze względu na konieczność jednoznacznego opisu granic obszarów 

o różnych postanowieniach. 

Strefy polityki przestrzennej, zawarte w Strategii Rozwoju wyróżniają posiadają 

podstawowy mankament w postaci granicy obszarów A i B wzdłuż alei Lotników Polskich. 

 
 

Ryc.77. Strefy polityki przestrzennej – Strategia. 



 

 

Plan Adaptacji do zmian klimatu wyróżnia więcej stref – np. dobrze wyodrębnia 

centrum (strefa VII), jednak granica przebiega znów w tym samym miejscu co w przypadku 

powyższym. 

 
 

 
Ryc.77. Granice wyodrębnionych jednostek – MPA. 



 

 

Lokalny Program Rewitalizacji również posiada granicę w osi tej ulicy, jednak łączne 

potraktowanie strefy Adampol/Rejkowizna i Brzeziny/Wschód daje szansę na wydzielenie 

sensownej strefy obrzeżnej dla śródmieścia, zaś pozostały obszar miasta mógłby być 

odrębną strefą. 

 
Ryc.78. Podział miasta na strefy – LPR. 

Istnieje jeszcze możliwość podziału Świdnika w oparciu o obręby geodezyjne, jednak 

jedyny sensowny podział musiałby się odbyć w oparciu o obręb Świdnik miasto i pozostały 

obszar miasta. Przy czym polityka porządkowania reklam musiałaby tu raczej sprowadzać 

się do wskazania centrum jako miejsca sytuowania większych szyldów i reklam, zaś poza 

tym obszarem winny one być ograniczone – inaczej nie rozwiążemy problemu al. Jana 

Pawła II. 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
Ryc.79. Podział miasta obręby geodezyjne. Źródło: ongeo. 

 



 

 

Dlatego rekomendacją dla Świdnika jest brak podziału miasta na obszary 

o zróżnicowanych postanowieniach. SUiKZP przewiduje możliwość lokalizacji usług na 

większości obszaru miasta, z wyłączeniem części obszarów zabudowy jednorodzinnej 

i terenów zielonych. Równocześnie zabudowa jest spójna, co wynika z krótkiego kresu 

powstawania Świdnika i jego planowego charakteru. 

Dlatego bardziej zasadnym jest podejście nastawione na identyfikację najgorszych 

zjawisk przestrzennych i zapobieganie im równomiernie w skali miasta. Ponieważ będzie 

ono uległo przeobrażeniom – w miarę uzupełniania zabudowy – mogą się pojawiać osiedla 

i inwestycje usługowe w różnych miejscach. W ramach tych zmian mogą pojawiać się nowe 

centra aktywności gospodarczej. To z kolei może sprawić, że wyznaczone strefy stracą na 

aktualności. 



 

 

5.2. rozwiązania dla 7 grzechów głównych zjawisk reklamowych. 

 

Zjawisko reklamowe: Rozwiązanie: 

Przegęszczenie na budynku.  Wprowadzenie zasad sytuowania szyldów 

względem kompozycji elewacji; 

 Ograniczenie liczby szyldów; 

 Zakaz przesłaniania okien; 

 Zakaz reklam na ścianach z oknami 

(dopuszczone jedynie szyldy). 

Przegęszczenie w krajobrazie. ✓ Ujednolicenie formatów billboardów; 

✓ Nakaz sytuowania w odległości od siebie 

tablic na jednej nieruchomości lub 

ograniczenie do 1 billboardu na 

nieruchomość; 

 Zakaz banerów reklamowych w ramach 

i na ogrodzeniach. 

Dominacja krajobrazu.  Zakaz totemów reklamowych wielokrotnie 

wyższych niż budynek przy którym stoją. 

Dominacja budynku.  Zakaz reklam na ścianach z oknami; 

Zaburzenie kompozycji elewacji.  Wprowadzenie zasad sytuowania szyldów 

względem kompozycji elewacji; 

Niski standard jakościowy.  Zakaz banerów reklamowych; 

 Zakaz niebezpiecznych konstrukcji. 

Przesłanianie ogrodzeń  Zakaz reklam na ogrodzeniu. 

Tab.5. Założenia uchwały krajobrazowej - tabela. 

 

 

 



 

 

5.3. Zilustrowane założenia. 

Ryc. 80-85. Założenia uchwały krajobrazowej – grafiki. 

✓ Wprowadzenie zasad sytuowania szyldów względem 

kompozycji elewacji. 

 Ograniczenie liczby szyldów. 

 Zakaz przesłaniania okien. 

 
 
Niweluje: 

➔ Przegęszczenie na budynku. 

➔ Zaburzenie kompozycji elewacji. 
 
 



 

 

 Zakaz totemów reklamowych wielokrotnie wyższych 

niż budynek, przy którym stoją. 

 

 

 

 

 

 
Niweluje: 

➔ Dominację krajobrazu. 



 

 

✓ Wprowadzenie zasad sytuowania szyldów względem 

kompozycji elewacji. 

 Zakaz reklam na ścianach z oknami. 

 

 

 
Niweluje: 

➔ Dominację budynku. 

➔ Zaburzenie kompozycji elewacji. 



 

 

✓ Ujednolicenie formatów billboardów. 

✓ Nakaz sytuowania w odległości od siebie tablic na 

jednej nieruchomości lub ograniczenie do 1 billboardu 

na nieruchomość. 

 

 
Niweluje: 

➔ Przegęszczenie w krajobrazie. 

➔ Dominację krajobrazu. 



 

 

 Zakaz banerów reklamowych. 

 Zakaz niebezpiecznych konstrukcji. 

 

 

 
Niweluje: 

➔ Niski standard jakościowy. 

➔ Przegęszczenie w krajobrazie. 
 
 



 

 

 Zakaz reklam na ogrodzeniach. 

 

 

 

 
Niweluje: 

➔ Przesłonięcie ogrodzenia. 

➔ Przegęszczenie w krajobrazie. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

VI. Badanie geoankietowe. 
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6.1. Wybrane, kluczowe zagadnienia, poruszone w geoankiecie. 

Geoankieta, której rozbudowane podsumowanie stanowi niezwykle istotny załącznik 

do niniejszego raportu porusza wiele aspektów związanych z wypracowaniem założeń 

dokumentu. 

Po pierwsze bada podejście mieszkańców i przedsiębiorców do zagadnienia tablic 

i urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury i ogrodzeń – dzięki temu 

możemy poznać opinię publiczną, w zakresie zasadności podjęcia działań, związanych 

z opracowaniem uchwały krajobrazowej. 

Po drugie możemy myśleć o niektórych rozwiązaniach przestrzennych – np. wiele 

wskazań dla centrum daje nam wiedzę o tym, jak ważny jest ten obszar dla mieszkańców 

a duża liczba wskazań przy konkretnych skrzyżowaniach pozwala na dokładniejsze 

przyjrzenie się zjawiskom tam występującym – i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. 

Poniżej przedstawiono 3 kluczowe pytania – czy wg respondentów reklamy psują 

estetyką przestrzeni miejskiej, czy reklamy wzdłuż głównych ulic powinny być 

uporządkowane i czy podejmowanie uchwały krajobrazowej jest w ogóle zasadne. 

 

Czy reklamy psują estetykę przestrzeni miejskiej? 

  



 

 

Czy reklamy wzdłuż najważniejszych ulic powinny być uporządkowane? 

 
 
Czy kwestia reklam i szyldów powinna być uporządkowana prawnie? 

 
Ryc. 86. Wybrane pytania zamknięte z geoankiety. 

 

Wskazania punktowe reklam ocenianych negatywnie w centrum: 
 

 
Ryc. 87. Wskazania punktowe reklam ocenianych negatywnie w centrum. 



 

 

Poniżej, oznaczenia punktowe zostały przekonwertowane na tzw. „mapę ciepła” czyli 

wskazanie na obszar wskazań (niekiedy kliknięcia na mapie nie są do końca precyzyjne, jeśli 

chodzi o faktyczne miejsce występowania problemu) wraz z nadaniem numeracji miejsc 

o największej liczbie wskazań (1 – największa, 6- najmniejsza). 

 

Ryc. 88. Reklamy oceniane negatywnie. 



 

 

Poproszono respondentów również o wskazanie obszaru o oczekiwanej najściślejszej 

ochronie. Wskazano bardzo zwarty obszar centrum miasta, zawarty między torami, 

al. Armii Krajowej, ul. Klonową i Aleją Lotników Polskich (po obu stronach) oraz fragment 

al. Jana Pawła II. Jednak na uwagę zasługuje szczególnie obszar centrum w rejonie placu 

Konstytucji 3 Maja – osiedle lokacyjne wraz z galerią handlową i pawilonem przy 

ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 
 

Ryc. 89. Oczekiwane poziomy ochrony krajobrazu. 



 

 

Respondenci wskazali również wiele miejsc, w których obiekty małej architektury nie 

spełniają ich oczekiwań – dużo równomierniej rozłożone w obszarze zabudowanym niż 

oceniane wcześniej reklamy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 90. Obiekty małej architektury oceniane negatywnie. 



 

 

Ocena ogrodzeń była ściśle powiązana z występowaniem reklam na ogrodzeniach – 

zawsze gdy jest dużo banerów na płocie spotyka się to z krytyką respondentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 91. Ogrodzenia oceniane negatywnie. 



 

 

6.2. Wnioski z badania geoankietowego. 

Opinia interesariuszy uchwały krajobrazowej jest dla Wykonawcy wytyczną równie 

ważną jak uwarunkowania przestrzenne, czy formalne, i analiza własna. Jest to filar, 

na którym musi być zbudowana uchwała, w przeciwnym razie opór osób, które będą 

ponosić wysiłek dostosowania do postanowień potencjalnej uchwały krajobrazowej będzie 

duży. 

Konieczne jest wysłuchanie wszystkich stanowisk, jak również uzyskanie ogólnej 

opinii publicznej, względem przygotowywanych rozwiązań. 

Badanie geoankietowe doskonal sprawdza się w tej roli, co ukazuje raport 

szczegółowy z jego przeprowadzenia. 

Najważniejsze wnioski z niego płynące to: 

➔ Dla mieszkańców największy problem stanowią banery na ogrodzeniach. 

➔ Kolejną bolączką są sytuowane w nadmiarze w jednym miejscu billboardy 

i inne tablice reklamowe. 

➔ Mieszkańcom zależy szczególnie na uporządkowaniu centrum miasta 

i głównego wjazdu od strony Lublina. 

➔ Oczekiwane jest jak najszybsze wprowadzenie zmian, na podstawie aktu 

prawa miejscowego. 

➔ Mieszkańcy mają wysokie oczekiwania estetyczne i funkcjonalne wobec 

przestrzeni publicznych Świdnika. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VII. Raport z konsultacji społecznych. 
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7.1. scenariusz spotkania konsultacyjnego 

W związku z aktualnym stanem epidemiologicznym i obostrzeniami zakłada się 

rezygnację ze spotkania i dyskusji na rzecz webinarium, zaplanowanego wstępnie na 

poniedziałek 30 listopada 2020r. Przewiduje się obowiązek rejestracji na spotkanie. 

Aby zapewnić możliwie szeroki udział mieszkańców i przedsiębiorców zostaną 

zebrane uwagi na formularzu konsultacyjnym. 

Porządek spotkania (czas łącznie ok 2h): 

➔ Powitanie uczestników, 

➔ Prezentacja badania gaoankietowego i założeń uchwały, 

➔ W trakcie prezentacji zbierane będą pytania (w ramach chatroomu), 

➔ Odpowiedź na pytania zadane w trakcie prezentacji, 

➔ Uwagi, pytania i krótkie wystąpienia od strony uczestników. 

➔ Podsumowanie.  

 
Ryc. 92. Planowane webinarium o uchwale krajobrazowej. 

 



 

 

7.2. Wzór formularza konsultacyjnego 

Formularz zostanie umieszczony na platformie gogle pod linkiem: 

https://forms.gle/23c8AcWe1np4okmN8. Odpowiedzi będą zbierane od dnia rozpoczęcia 

konsultacji społecznych 20 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. 

 
Ryc. 93. Widok formularza konsultacyjnego online. 

https://forms.gle/23c8AcWe1np4okmN8


 

 

Jak widzisz reklamy w Świdniku? 

Świdnik stoi przed wyzwaniem uporządkowania chaosu reklamowego. Jedyne 

istniejące narzędzie to tzw. Uchwała Krajobrazowa. Rada Miejska w Świdniku może przyjąć 

taki dokument, który zostanie przygotowany przez Urząd Miasta Świdnik.  

Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru - o tym czy podjąć taką uchwałę - 

pytamy niniejszym Państwa. 

Pytania zamknięte: 

Czy chaotycznie sytuowane reklamy stanowią dla Pani/Pana istotny problem 

w kontekście długofalowym?  tak☐ nie☐ 

Czy zapoznała się Pani/Pan z założeniami uchwały krajobrazowej (dostępne pod 

linkiem: https://www.swidnik.pl/uchwala-krajobrazowa)?  tak☐ nie☐ 

Poniżej prezentujemy skróconą wersję założeń, prosimy o oznaczenie 

rozwiązania/rozwiązań uznanych przez Panią/Pana za najlepsze: 

Czy ogólnie zgadza się Pani/Pan z założeniami (propozycje zmian w dalszej części 

formularza)?  częściowo☐ tak☐ nie☐ 

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem uchwały krajobrazowej? (Ewentualne jej 

podjęcie byłoby możliwe najwcześniej jesienią 2021 r. zaś okres dostosowania to minimum 

rok od momentu podjęcia.) tak☐ nie☐ 

Pytania otwarte: 

Jakie są Pani/Pana propozycje zmian w założeniach do dokumentu? ...................................  

Miejsce na inne uwagi dotyczące potencjalnej uchwały krajobrazowej.  .............................  

Miejsce na podpis 

 ................................................................................................................................................................................  
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A2. Załączniki. 

Integralną częścią opracowania są: 

➔ Prezentacja: Analiza zasadności wprowadzenia w Świdniku uchwały 

krajobrazowej. 

➔ Pełny Raport z geoankieta, przeprowadzonej we wrześniu 2020 r. 

 


