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Projekt 
 
 

 

UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia .................... 2020 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 

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

(tj. Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 37a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zmianami). W celu zachowania 

i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony i wzmocnienia poczucia tożsamości miasta, poprawy 

wizerunku miasta poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni miasta oraz 

ochrony krajobrazu kulturowego poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego Rada Miasta uchwala, co 

następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

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

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - obowiązuje na terenie Gdyni. 

2. Zapisy uchwały nie mają zastosowania względem: 

1) tablic i urządzeń przeznaczonych na cele informacyjne rad dzielnic, inicjatyw lokalnych, promocji wydarzeń 
miejskich; 

2) tablic informacyjnych wymaganych przepisami prawa lub sporządzanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej, w tym elementów sytuowanych w ramach szlaków promocyjno-

turystycznych; 

4) systemu flag miejskich. 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) banerze - należy przez to rozumieć winylową lub z innego miękkiego materiału tablicę reklamową 
osadzoną na konstrukcji lub bezpośrednio na ogrodzeniu, balustradzie, itp.; 

2) elewacji - należy przez to rozumieć zewnętrzną powierzchnię ściany budynku ze wszystkimi 

znajdującymi się na niej elementami; elewacje określa się zgodnie z ich położeniem względem ulicy: 

frontowa, tylna, boczna; elewacja frontowa to elewacja od strony ulicy, zazwyczaj z głównym wejściem, 

pełniąca najbardziej reprezentacyjną funkcję; 

3) gablocie ekspozycyjnej - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci przeziernej szafki, 

służące do wystawiania eksponatów oraz zamieszczania reklamy lub informacji o powierzchni 

ekspozycyjnej do 3 m
2
 (zazwyczaj w ekspozycji pionowej), w tym na przykład City Light Poster (CLP), 

tj. podświetlone urządzenie reklamowe służące do zamieszczania plakatów, w tym przewijanych 

plakatów oraz elektronicznych plakatów, o standardowym wymiarze powierzchni ekspozycyjnej 

1,2 m x 1,8 m; 



2 
 

4) istotnych elementach wystroju architektonicznego - należy przez to rozumieć detale i elementy 

architektoniczne charakterystyczne dla określonego stylu architektonicznego i formy elewacji budynku, 

w szczególności boniowania, lizeny, pilastry, gzymsy, portale, żłobienia, attyki, cokoły, balustrady, 

szlachetne wyprawy elewacyjne, okładziny kamienne, ceglane itp.,  rytm oraz formę okien i drzwi; 

5) kolorystyce monochromatycznej - należy przez to rozumieć zastosowanie różnych odcieni jednego 

koloru; przykładem takiej kolorystyki jest wykorzystanie trzech odcieni szarości; 

6) obszarze skrzyżowania - oznacza to teren, wyznaczony w przekroju podłużnym drogi, gdy: 

a)  wlot lub wylot dróg objętych skrzyżowaniem, określonych sumą urządzeń i instalacji wchodzących 

w ich skład, nie posiadających żadnego dodatkowego pasa ruchu służącego kumulacji i zwalnianiu 

ruchu, punktem znajdującym się w odległości 50 m od najdalej wysuniętego wobec miejsca 

przecięcia/połączenia dróg punktu zmiany parametrów krawędzi jezdni w postaci jej zaokrąglenia 

albo przecięcia. Przy czym, o ile skrzyżowanie to posiada wyspę kanalizującą ruch, odległość 50 m 

liczona jest od zakończenia tej wyspy zewnętrznego wobec miejsca przecięcia/połączenia dróg, 

b) wlot lub wylot dróg objętych skrzyżowaniem, określonych sumą urządzeń i instalacji wchodzących 

w ich skład, posiada dodatkowy pas ruchu służący kumulacji i zwalnianiu ruchu, punktem  

początkowym  tego pasa najdalej wysuniętym wobec miejsca przecięcia/połączenia  dróg,           

- zaś w przekroju poprzecznym, obustronną odległość 35 m od najdalej wysuniętych krawędzi jezdni 

pomiędzy punktami skrajnymi wyznaczającymi przekrój podłużny; 

7) ogródku gastronomicznym - należy przez to rozumieć miejsce wyodrębnione, najczęściej z przestrzeni 

pasa drogowego z tymczasowym zagospodarowaniem zawierającym niezbędne wyposażenie dla 

prowadzonej działalności gastronomicznej, niezwiązane z gruntem (stoliki, siedziska, parasole, lekka 

forma ogrodzeń, podesty, kwietniki, donice, itp.); 

8) pylonie - należy przez to rozumieć zaprojektowaną wolnostojącą konstrukcję reklamową promującą 
szyldy jednej lub wielu firm, często w formie wymiennych paneli lub w formie cennika; 

9) stojaku promocyjno-informacyjnym - należy przez to rozumieć niezwiązany z gruntem stojak 

reklamowy, typu potykacz, winder, itp. wystawiany w ciągach pieszych, reklamujący punkty sprzedaży, 

promocje czy usługi lub służący jako menu; 

10) reklamie okolicznościowej - należy przez to rozumieć tablice reklamowe i urządzenia reklamowe 

sytuowane maksymalnie 2 tygodnie przed wydarzeniem okolicznościowym oraz maksymalnie 3 dni po 

wydarzeniu okolicznościowym z wyłączeniem reklam okolicznościowych promujących wydarzenia 

o randze międzynarodowej, dla których nie określa się ograniczeń czasowych ekspozycji przed 

wydarzeniem; 

11) skrzyżowaniu dróg publicznych - oznacza to: 

a) przecięcie się lub połączenie dróg na jednym poziomie – skrzyżowanie jednopoziomowe; 

b) krzyżowanie się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową 
możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy), albo krzyżowanie się dróg na różnych 

poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy) – skrzyżowanie 

wielopoziomowe; 

c) przecięcie się drogi z linią kolejową na jednym poziomie (przejazd drogowy); 

12) systemie flag miejskich – rozumie się przez to niekomercyjny system ekspozycji flag stanowiący 

własność Gminy Miasta Gdyni, zarządzany i eksploatowany przez Gminę lub jednostkę gminy, w tym 

przez spółkę komunalną należącą do Gminy, którego powierzchnie ekspozycyjne nie podlegają 
sprzedaży; 

13) Systemie Identyfikacji Miejskiej (w skrócie SIM) - należy przez to rozumieć system jednolitych pod 

względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje 

o charakterze miejskim, obejmujący między innymi: nazwy ulic, adresy, kierunkowskazy dla ruchu 

pieszego i samochodowego, mapy, plany najbliższej okolicy, schematy komunikacyjne, rozkłady jazdy, 
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informacje turystyczne, informacje historyczne, przyrodnicze, malowane informacje adresowe na 

budynkach, informacje o wydarzeniach miejskich oraz o partnerach tych wydarzeń, witacze; 

14) systemie informacji kierunkowej komercyjnej - należy przez to rozumieć system tablic kierunkowych 

doprowadzających do usług hotelarskich, aptek całodobowych, usług weterynaryjnych całodobowych; 

15) sytuowaniu pogarszającym wegetację roślin – należy przez to rozumieć: 

 a) lokalizowanie obiektów w miejscach, w których zaistnieje konieczność przycinania (ograniczania we 

wszystkich wymiarach) koron drzew przyulicznych (w tym projektowanych w przyszłości – szczególnie 

w strefie A), rosnących na terenach miejskiej zieleni urządzonej oraz w lasach komunalnych,  

b) lokalizowanie obiektów w odległości 1 m od rzutów i obrysów koron drzew przyulicznych, rosnących 

na terenach miejskiej zieleni urządzonej oraz w lasach komunalnych, 

c) lokalizowanie obiektów w odległości nie mniejszej niż 1 m od linii nasadzeń żywopłotów 

i pojedynczych krzewów przyulicznych oraz rosnących na terenach zieleni urządzonej; 

16) ślepej ścianie - należy przez to rozumieć elewację boczną pozbawioną okien, drzwi, elementów wystroju 

architektonicznego i dobudówek; 

17) tablicy ofertowej - należy przez to rozumieć szczególny rodzaj tablicy reklamowej eksponowanej 

w witrynie od wewnątrz lokalu, o powierzchni ekspozycyjnej do 1 m
2
 będącej informacją o usługach 

w miejscu prowadzenia działalności, a nie będącą szyldem; 

18) tablicy wyborczej - należy przez to rozumieć wolnostojącą konstrukcję przeznaczoną do bezpłatnego 

mocowania na niej materiałów i obwieszczeń wyborczych, referendalnych lub reklam kandydatów 

sytuowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni na potrzeby kampanii wyborczych i referendalnych;  

19) totemie - należy przez to rozumieć wąski słup zwieńczony symbolem lub nazwą firmy; 

20) wydarzeniu okolicznościowym - należy przez to rozumieć wydarzenia: kulturalne, sportowe, społeczne, 

religijne, jubileuszowe, szkolne lub targowe odbywające się na obszarze miasta; 

21) zespole systemowym - należy przez to rozumieć kompozycję kilku elementów reklamowych tworzących 

spójną całość znajdującą się na terenie, na którym prowadzona jest działalność i promującą tą 
działalność, np. maszty flagowe, totemy, pylony z wyłączeniem bilbordów i banerów. Zespoły 

systemowe mogą promować nazwy i symbole własnej marki. Nie dopuszcza się promowania towarów, 

nowych usług, informowania o aktualnych promocjach. 

2. Pojęcia: obszar przestrzeni publicznej, reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld, krajobraz, 

obiekt małej architektury, budynek, budowa, remont - określają właściwe przepisy. 

§ 3. 1. Dla potrzeb określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ustala się podział obszaru Miasta na strefy: 

1) strefa A zaostrzonego rygoru wizualnego obejmuje: 

a) centralny obszar Miasta przyległy do brzegu Zatoki Gdańskiej o szerokości ok. 2,5 km, którego 

granice przebiegają od granicy z Sopotem wzdłuż granicy strefy ochrony krajobrazu Zespołu 

Ruralistyczno-kuracyjnego Orłowo w Gdyni do przecięcia z torami kolejowymi, dalej wzdłuż osi 

torów kolejowych do Alei Piłsudskiego, następnie wzdłuż ulic: Śląskiej, Morskiej do wysokości stacji 

SKM Gdynia Stocznia, dalej lewą pierzeją do skrzyżowania z ulicą Grabową włączając obszar 

Zespołu Budynków Dawnej Szkoły Morskiej a następnie powracając prawą stroną ulicy Morskiej, do 

przejścia nad torowiskiem SKM Gdynia Stocznia do ul. Janka Wiśniewskiego, dalej wzdłuż Janka 

Wiśniewskiego do skrzyżowania z ul. Polską, następnie do nabrzeża Basenu IV im. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego; strefa obejmuje obszar ulic granicznych wraz z przyległymi nieruchomościami wzdłuż 
tych ulic; 

b) obszary ochrony dziedzictwa kulturowego - zespołów przestrzennych wpisanych do rejestru zabytków 

znajdujące się poza obszarem opisanym w lit. a, 
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2) strefa B rygoru wizualnego obejmuje pozostały obszar miasta, 

3)  uchwała nie ma zastosowania na obszarach terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra 

właściwego do spraw transportu. 

2. Granice stref przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 2. 
Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 

rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

§ 4. 1. Obiekty małej architektury, jako elementy wyposażenia Miasta, są funkcjonalnym 

uzupełnieniem przestrzeni publicznych, korespondującym z architekturą i otoczeniem. Ich forma, kolory 

oraz zastosowane materiały muszą być jednolite dla obszarów tworzących integralną całość. 

2. Obowiązuje ochrona obiektów małej architektury będących zabytkowymi elementami 

zagospodarowania terenu na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5. 1. Meble miejskie stanowiące tradycyjne wyposażenie przestrzeni publicznych, takie jak: ławki, 

wiaty przystankowe, stojaki rowerowe, donice, przysiadaki, kosze na śmieci itp., sytuowane w szczególności 

przy głównych arteriach Miasta, w strefach reprezentacyjnych Miasta, w strefach o charakterystycznej 

indywidualnej historycznej tradycji oraz w obrębie skwerów i placów, muszą być ujednolicone materiałowo, 

kolorystycznie i stylistycznie oraz w zakresie zastosowanej formy. 

2. Ustala się następującą kolorystykę metalowych elementów mebli miejskich: 

1) dla mebli znajdujących się w pasie drogi i w terenie zabudowy - RAL 7012, a w przypadku zastosowania 

stali nierdzewnej kolorystyka wynikająca z zastosowanego materiału; 

2) dla mebli na terenach parków i dużych zieleńców o powierzchni powyżej 500 m² - RAL 7016. 

3. Dopuszcza się indywidualne projekty małej architektury będące zaprojektowanym elementem 

szlaków i infrastruktury rowerowo-turystycznej, w tym międzynarodowych; 

4. Mała architektura na obszarach leśnych, a w szczególności: wiaty leśne, piknikowe, zadaszenia, 

miejsca odpoczynku, miejsca pamięci, kapliczki muszą być projektowane w sposób minimalistyczny, lecz 

z zachowaniem cech charakterystycznych dla regionu, tj.: 

1) forma takich obiektów powinna być nowoczesna, lecz nawiązująca do dziedzictwa kulturowego regionu 

Pomorza;  

2) elementy zagospodarowania małą architekturą placów, obszarów, leśnych ciągów komunikacyjnych, 

muszą być ujednolicone stylistycznie i materiałowo oraz subtelnie wpisywać się w kontekst przestrzenny 

i przyrodniczy; 

3) materiały z jakich powinny być wykonane elementy małej architektury, to przede wszystkim kamień, 
rodzime gatunki drewna w naturalnym wybarwieniu; stal i beton powinny być stosowane w niezbędnej 

ilości w proporcji do pozostałych materiałów; 

5. Zakazuje się lokalizowania reklam na meblach miejskich, z wyłączeniem informacji o producencie 

lub sponsorze, o powierzchni nie większej niż 0,02 m
2
. 

6. Stojaki rowerowe, sytuowane w przestrzeniach publicznych Miasta, powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej, z zachowaniem jej naturalnej kolorystyki, w kształcie odwróconej litery U lub w kształcie 

trapezu. 
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7. Architektura ogrodowa na terenach zieleni oraz takie elementy, jak kraty ochronne wokół drzew, 

ograniczniki, donice, muszą być ujednolicone stylistycznie i kolorystycznie, z zachowaniem prostej, lekkiej 

formy. 

8. Wiaty śmietnikowe i altany śmietnikowe muszą spełniać następujące wymagania: 

1) powinny być wykonane w konstrukcji stalowej lub aluminiowej malowane na kolor - RAL 7012, ze ścianami 

osłonowymi z przeziernej blachy lub krat z małym oczkiem i płyt cementowo-drzazgowych jako 

wypełnienie w kolorze RAL 7038; dach płaski w kolorystyce - RAL 7012; 

2) dopuszcza się wiaty murowane, a także indywidualne projekty dostosowane architektonicznie, plastycznie 

i materiałowo do istniejącej zabudowy; 

3) wiaty śmietnikowe towarzyszące budynkom, ogrodzeniom lub obiektom zabytkowym i historycznym, formą 
i kolorystyką muszą nawiązywać do historycznej zabudowy nieruchomości. 

9. Wiaty przystankowe stosowane na terenie całego Miasta muszą mieć jednolitą formę o prostej, 

maksymalnie transparentnej, lekkiej wizualnie konstrukcji, wtapiającej się w kontekst przestrzenny. 

Dopuszcza się na wiatach przystankowych gabloty ekspozycyjne jako zintegrowaną część konstrukcji, 

z wykluczeniem przesłaniania wiaty od strony najazdowej. 

§ 6. 1. Place zabaw, obiekty małej architektury na terenach rekreacyjnych należy realizować według 

indywidualnych projektów, stylistycznie i kolorystycznie wpisanych w kontekst otoczenia. 

2. Pomniki, rzeźby, fontanny należy realizować w oparciu o indywidualne projekty, obejmujące 

również zagospodarowanie przyległego terenu, z uwzględnieniem kontekstu otoczenia oraz jego 

historycznych uwarunkowań, tj. modernistycznego charakteru Gdyni, ruralistycznego, ruralistyczno-

kuracyjnego, dworsko-krajobrazowego, pałacowo-parkowego oraz rzemieślniczego. 

§ 7. Elementy reklamowe i mała architektura towarzyszące ogródkom gastronomicznym, punktom 

handlowym i usługowym muszą spełniać następujące wymagania: 

1) parasole muszą być dopasowane wielkością do przestrzeni, w której aranżuje się ogródek powinny być 
wykonane z materiałów tekstylnych w kolorystyce bieli (dopuszcza się różne odcienie bieli) na parasolach 

dopuszcza się logotypy marek jedynie na lambrekinach (tzw. falbanach), lecz w skali nieprzekraczającej 

10% powierzchni całego materiału z preferencją rozwiązań monochromatycznych; 

2) dopuszcza się stosowanie niskich podestów jedynie w przypadku nierównych nawierzchni, spadków terenu 

uniemożliwiających stabilne ustawienie mebli oraz na odpowiednio szerokich odcinkach chodnika jeżeli po 

usytuowaniu ogródka pas dla pieszych ma szerokość minimum 2,5m; 

3) zakazuje się stosowania stojaków informacyjno-promocyjnych; 

4) firmowe znaki graficzne nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni wybranego do jego ekspozycji 

elementu kubaturowego; 

5) samodzielnemu punktowi gastronomicznemu przysługuje jeden szyld. 

§ 8. 1. Obudowy mediów w formie skrzynek i szafek lub innej, sąsiadujące ze sobą, muszą być 
w maksymalnie zbliżonej wielkości i w kolorze jasnej szarości - w kolorystyce RAL 7035 lub RAL 7038. 

Skrzynkę należy oznaczyć w prawnym górnym rogu trwałą naklejką (lub w innej wizualnej formie), 

zawierającą informację umożliwiającą identyfikację właściciela urządzenia. Naklejka powinna zawierać 
nazwę właściciela urządzenia lub jego logotyp oraz telefon kontaktowy. 

2. Zakazuje się umieszczania reklam na obudowach mediów. 

3. Na terenie Miasta ujednolica się formę i kolorystykę elementów małej architektury w pasie drogi: 

1) słupy latarni ulicznych muszą mieć przekrój koła; zaleca się stosowanie jednolitych opraw lamp i słupów 

w ciągach komunikacyjnych, w następującej kolorystyce: 

a) latarnie o wysokości do 8 m na terenach zieleni i w parkach, np. Bulwar Nadmorski im. Feliksa 

Nowowiejskiego, Promenada Królowej Marysieńki - RAL 7016, 
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b) latarnie o wysokości do 8 m na molo w Orłowie oraz na ulicy Orłowskiej od mola do al. Zwycięstwa - 

RAL 9002, 

c) latarnie o wysokości do 8 m w miejscach zurbanizowanych i w pasie drogi - RAL 7012, 

d) latarnie o wysokości powyżej 8 m w miejscach zurbanizowanych i w pasie drogi - RAL 7042, 

- w przypadku uwarunkowań historycznych dopuszcza się odstępstwo od przyjętych zasad; 

2) dla słupów trakcyjnych historycznych stosuje się kolorystykę - RAL 7032; 

3) dla barierek, balustrad i słupków odgradzających pas chodnika od pasa jezdni ustala się kolorystykę: 

a)  dla elementów znajdujących się w pasie drogi i miejscach zurbanizowanych - RAL 7012, 

b)  dla elementów na terenach parków i dużych zieleńców - RAL 7016; 

4) na słupkach odgradzających pas chodnika od pasa jezdni, w przestrzeni o dużym ryzyku niebezpieczeństwa 

stosuje się białą opaskę odblaskową o szerokości 10 cm, górna krawędź opaski powinna znajdować się na 

wysokosci 4 cm od górnej krawędzi słupka, opaski stosuje się na słupkach o jednolitej wysokości i prostej 

formie, zakaz stosowania odblaskowych opasek na słupkach dekoracyjnych o  formie historyzującej; 

5) zaleca się stosowanie słupków i barierek o prostej formie; 

6) zakazuje się malowania elementów małej architektury na żółto, biało-czerwono; 

7) dla barierek, balustrad i słupków znajdujących się na mostach, kładkach i w okolicach cieków należy 

stosować kolorystykę - RAL 6002; 

8) dla wyodrębnionych obszarów o charakterze historycznym, takich jak: Śródmieście, Kamienna Góra, 

Orłowo, Wielki Kack, Zespół dworsko-parkowy w Małym Kacku, Osada rzemieślinicza w Małym Kacku, 

Zespół dworsko-krajobrazowy Kolibki, Zespół ruralistyczny dawnej wsi Oksywie przewiduje się 
indywidualną formę i stylistykę lamp oraz elementów rozgraniczających pas chodnika od jezdni; 

9) słupki blokujące nie mogą przekraczać liczby niezbędnej do zachowania swojej funkcji. 

§ 9. Zakazuje się sytuowania obiektów małej architektury w sposób pogarszający wegetację roślin. 

§ 10. W zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury dopuszcza się inne 

rozwiązania, niż te przyjęte w uchwale, dla przestrzeni indywidualnie zaprojektowanych z opracowanym 

projektem budowlanym uwzględniającym zagospodarowanie terenu. 

Rozdział 3. 
Ogólne zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów. 
 

Oddział 1. 
Strefa A i B 

 

§ 11. 1. Ustala się hierarchię informacji wizualnej. Pierwszeństwo przysługuje informacji w poniższej 

kolejności: 

1) informacja związana z bezpieczeństwem, w tym ruchu drogowego (znaki drogowe); 

2) informacja publiczna i kierunkowa w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM); 

3) informacja handlowa o prowadzonej w danym miejscu działalności (szyldy); 

4) tablice i urządzenia reklamowe. 

2. Ustala się zasadę podporządkowania reklam i informacji wizualnej wartościom krajobrazu 

i architektury. Należy zachować pierwszeństwo czytelności architektury budynków i ich zespołów, obiektów 

budowlanych przed tablicami i urządzeniami reklamowymi. Muszą one być podporządkowane funkcji 

budynków, podziałom fasad, kolorystyce oraz detalom architektonicznym. 

3. Ustala się ogólne zasady i warunki utrzymania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

w dobrym stanie, w szczególności: czystości, czytelności, funkcjonalności, kompletności, a dla reklam 
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związanych z gruntem lub sytuowanych na obiektach - trwałości ich umocowania. Za utrzymanie tablic 

i urządzeń reklamowych odpowiedzialni są ich użytkownicy, a gdy nie można ich ustalić właściciele terenu. 

4. Po zakończeniu ekspozycji tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, wymaga się od 

właściciela terenu, dochowania szczególnej staranności w doprowadzeniu miejsca i otoczenia sytuowania 

reklamy do stanu właściwego. 

5. Tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe należy oznaczyć trwałą naklejką (lub w innej 

wizualnej formie), zawierającą informację umożliwiającą identyfikację właściciela w widocznym miejscu, 

na elementach konstrukcyjnych lub w obrębie obudowy. Wymóg nie dotyczy szyldów oraz reklam 

w miejscu prowadzenia działalności. 

6. Ustala się kolorystykę metalowych elementów konstrukcyjnych urządzeń reklamowych i tablic 

reklamowych w kolorze ciemnej szarości, antracytu. 

7. Ustala się ograniczenie widoczności elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, w szczególności poprzez ukrycie w obudowie lub wkomponowanie konstrukcji w tablice 

reklamową, urządzenie reklamowe. W przypadku reklam wolnostojących trwale związanych z gruntem 

obowiązuje nakaz umieszczenia fundamentu pod naturalnym poziomem terenu. 

8. Ustala się na potrzeby pomiarów odległości, o których mowa w niniejszej uchwale, że odległość 
mierzona stanowi najkrótszy odcinek względem zewnętrznej krawędzi nośników. 

9. Zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na pomnikach, dziełach 

plastycznych, obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących w ewidencji zabytków, obiektach 

objętych ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pomnikach przyrody, 

cmentarzach, miejscach kultu religijnego, w lasach, parkach i skwerach, w tle zbiorników wodnych, wód 

płynących, rezerwatów przyrody, zwartych kompleksów zieleni oraz zasłaniających elementy istotne 

krajobrazowo, architektonicznie oraz o znaczeniu społeczno-kulturowym, w miejscach wytypowanych 

otwarć widokowych w kierunku krajobrazów otwartych i wartościowych architektonicznie zespołów 

zabudowy. 

10. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolnostojących 

niezwiązanych trwale z gruntem. 

11. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na tymczasowych 

obiektach budowlanych. 

12. Zakazuje się stosowania oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam oraz nośników 

o zmiennym natężeniu oświetlenia takich jak telebimy i tablice LCD. 

13. Nie określa się zasad sytuowania reklamy okolicznościowej z wyłączeniem wielkoformatowych 

siatek reklamowych i banerów, które dopuszczone są jedynie bezpośrednio na obszarze wydarzenia 

okolicznościowego. 

14. Określa się następujące podziały szyldów: 

1) równoległy - szyld zamocowany do elewacji budynku, z płaszczyzną ekspozycji umieszczoną równolegle do 

płaszczyzny elewacji budynku; 

2) semaforowy/prostopadły - szyld zamocowany prostopadle do elewacji budynku o maksymalnej długości 80 

cm od lica ściany budynku, jego dolna krawędź nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,4 m 

nad poziomem terenu znajdującego się pod konstrukcją; 

3) wizytówkowy - szyld drobny sytuowany równolegle do płaszczyzny obiektu (elewacji budynku, ogrodzenia, 

pylonu) pojedynczo, grupowo lub modułowo z uwzględnieniem jednolitych materiałów. 

§ 12. Zakazuje się tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczonych na konstrukcjach na 

kołach (na przyczepie, na lawecie) służących wyłącznie ekspozycji reklamy. 
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Oddział 2. 
Strefa B 

 

§ 13. 1. Ustala się minimalne oraz maksymalne odległości usytuowania tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych od zewnętrznej krawędzi jezdni: 

1) dla drogi ekspresowej minimum 30 m – maksimum 35 m; 

2) dla drogi krajowej minimum 12 m – maksimum 17 m; 

3) dla drogi wojewódzkiej i powiatowej minimum 10 m – maksimum 15 m; 

4) dla drogi gminnej minimum 8 m – maksimum 13 m. 

2. Ustala się zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze 

skrzyżowania. 

3. Ustalenia ust.1 i 2 nie dotyczą: 

1) szyldów; 

2) gablot ekspozycyjnych, z zachowaniem odległości wskazanych w ust. 5; 

3) słupów ogłoszeniowych; 

4) obiektów małej architektury wyposażonych w systemowe urządzenia reklamowe; 

5) wiat przystankowych wyposażonych w gabloty ekspozycyjne; 

6) szyldów na odpowiednio zakomponowanej konstrukcji wolnostojącej w formie pylonu; 

7) systemu informacji kierunkowej komercyjnej; 

8) tablic wyborczych; 

9) zespołów systemowych; 

10) pylonów; 

11) tablicy reklamowej typu remontowo-budowalnego na rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych 

montowanych na czas remontu lub budowy pod warunkiem, że jej grafika będzie odpowiednio 

zaprojektowana, lecz nie dłużej niż 3 miesiące w przypadku remontu i 12 miesięcy w przypadku nowej 

inwestycji budowlanej (reklamę remontowo-budowlaną można eksponować jedynie na rusztowaniu 

aktualnie remontowanej ściany), nie częściej niż co 5 lat, 

4. Ustala się odległość usytuowania wolnostojących reklam od budynków na minimum 5 m od 

zabudowania. 

5. Ustala się minimalne odległości, po każdej stronie jezdni, między tablicami reklamowymi albo 

urządzeniami reklamowymi, elementami informacji wizualnej, niebędącymi zespołem systemowym: 

1) 100 m między tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi o powierzchni powyżej 9 m
2
; 

2) 50 m między tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi o powierzchni od 3 m
2 
do 9 m

2
; 

3) 50 m między gablotami ekspozycyjnymi; 

4) 50 m od pomników i miejsc pamięci; 

5) 10 m między tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi poniżej 3 m
2 

oraz od znaków drogowych 

i znaków SIM (dotyczy urządzeń reklamowych i tablic reklamowych wolnostojących, na budynkach 

i obiektach); 

6) między nośnikami o różnych wielkościach należy stosować odległości wskazane dla nośnika większego;  

6. Dla terenów przemysłowych lub wyłącznie usługowych dopuszcza się sytuowanie tablic 

reklamowych, nie większych niż 12 m
2
, z pominięciem odległości wskazanych w ust. 5 jeżeli tablica 
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reklamowa promuje usługi i towary oferowane pod adresem, na którym znajduje się tablica reklamowa; 

dopuszcza się jedną tablicę na jeden punkt; 

7. Regulacje ust. 5 nie dotyczą: 

1) tablicy reklamowej typu remontowo-budowalnego na rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych 

montowanych na czas remontu lub budowy pod warunkiem, że jej grafika będzie odpowiednio 

zaprojektowana, lecz nie dłużej niż 3 miesiące w przypadku remontu i 12 miesięcy w przypadku nowej 

inwestycji budowlanej (reklamę remontowo-budowlaną można eksponować jedynie na rusztowaniu 

aktualnie remontowanej ściany), nie częściej niż co 5 lat, 

2) tablic wyborczych. 

8. Ustala się zakaz lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasie drogi. 

9. W pasie drogowym dopuszcza się sytuowanie: 

1) szyldów; 

2) gablot ekspozycyjnych, z zachowaniem odległości wskazanych w ust.5; 

3) słupów ogłoszeniowych; 

4) obiektów małej architektury wyposażonych w systemowe urządzenia reklamowe; 

5) wiat przystankowych wyposażonych w gabloty ekspozycyjne; 

6) szyldów na odpowiednio zakomponowanej konstrukcji wolnostojącej w formie pylonu; 

7) systemu informacji kierunkowej komercyjnej; 

8) tablic wyborczych; 

9) zespołów systemowych; 

10) pylonów. 

11) tablicy reklamowej typu remontowo-budowalnego na rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych 

montowanych na czas remontu lub budowy pod warunkiem, że jej grafika będzie odpowiednio 

zaprojektowana, lecz nie dłużej niż 3 miesiące w przypadku remontu i 12 miesięcy w przypadku nowej 

inwestycji budowlanej (reklamę remontowo-budowlaną można eksponować jedynie na rusztowaniu 

aktualnie remontowanej ściany), nie częściej niż co 5 lat. 

10. Dopuszcza się wolnostojące urządzenia reklamowe o płaszczyźnie ekspozycyjnej od 9 m
2
 do 18 

m
2
 pod warunkiem, że: 

1) są usytuowane na jednym słupie umieszczonym po środku powierzchni służącej ekspozycji reklamy; 

2) są usytuowane prostopadle do pasa jezdni i odpowiednio równolegle względem siebie; 

3) nie będą niższe niż 6 m i wyższe niż 8,5 m; muszą być jednakowej wysokości na obszarze jednego pasa 

drogowego; 

4) będą posiadały płaszczyznę ekspozycyjną wyłącznie po jednej stornie urządzenia; 

5) będą posiadały drogę dojazdową lub zjazd umożliwiający dojazd ciężkiego sprzętu służącego obsłudze 

nośnika bez uszkodzenia infrastruktury drogowej, np. chodnika. 

11. Wysokości określone w ust. 8 pkt. 3  nie mają zastosowania względem totemów wchodzących 

w skład zespołów systemowych. 

12. Dopuszcza się lokalizacje tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ślepych ścianach 

w przypadku spełnienia poniższych wytycznych: 

1) ich liczba nie może być większą niż jeden; 

2) dopuszcza się reklamę powyżej 18 m
2
 dla budynków posiadających więcej niż pięć kondygnacji 

nadziemnych, jednak wielkość tablicy reklamowej nie może być większa niż 1/3 powierzchni ściany; 
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3) dla budynków posiadających od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych dopuszcza się tablicę reklamową 
wielkości nie większej niż 18 m

2
 usytuowaną na wysokości dolnej linii poziomej wyznaczonej przez światło 

okien drugiego piętra; 

4) tablica reklamowa będzie dostosowana do kompozycji i dekoracji fasady; 

5) lokalizację i ekspozycję tablicy reklamowej uzasadni kontekst przestrzenny, to znaczy widoczność 
z odpowiedniej odległości od strony najazdu, a jej przekaz będzie czytelny i niezakłócony; 

6) preferuje się reklamy z grafiką w kolorystyce monochromatycznej współgrającej z kolorystyką elewacji oraz 

malowane bezpośrednio na ścianie. 

13. Lokalizacja reklam wolnostojących musi uwzględniać zagospodarowanie całości terenu 

i sąsiedztwa. 

14. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na drzewach i w zasięgu 

ich koron, w szpalerach drzew, w odległości nie mniejszej niż 1 m od linii nasadzeń żywopłotów i krzewów 

oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin. 

15. Zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenie widokowego 

pasa ochronnego określonego w planach zagospodarowania przestrzennego. 

16. Zakaz określony w ust. 15 nie dotyczy tablic ofertowych. 

17. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na obiektach 

inżynieryjnych i dźwiękochłonnych lub urządzeniach technicznych, obiektach małej architektury 

i pozostałych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych, poza wyjątkami przewidzianymi w uchwale. 

§ 14. 1. Kształt, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów, tablic ofertowych oraz miejsce ich 

umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku, a także uwzględniać jego 

funkcje i ewentualne współistnienie z informacjami wizualnymi już zamontowanymi. 

2. Zakazuje się sytuowania szyldów i tablic reklamowych, urządzeń reklamowych na budynku 

w sposób zakrywający lub naruszający istotne elementy wystroju architektonicznego elewacji lub w sposób 

zakłócający naturalne podziały i rytmy architektoniczne. 

3. Gdy liczba szyldów wizytówkowych na budynku (np. informujących o kancelariach adwokackich, 

biurach notarialnych, gabinetach lekarskich oraz innych działalnościach prowadzonych powyżej parteru 

usługowego) jest większa niż jeden, muszą być ujednolicone co do wielkości, wykonane z jednego materiału 

i jednorodnej stylistyce oraz zgrupowane w wyznaczonym miejscu na elewacji w jednej osi. 

4. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych, muszą być tej samej wysokości w obrębie 

budynku. 

5. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych muszą być usytuowane w jednym 

wyznaczonym pasie nad witrynami z zachowaniem równych odstępów między sobą oraz elementami 

dekoracyjnymi elewacji. 

6. Dopuszcza się lokalizację szyldów równoległych na budynkach jedynie w pasie kondygnacji 

przeznaczonej na usługi lub handel (poniżej linii gzymsu lub w przypadku braku gzymsu poniżej linii 

parapetów z zachowaniem odległości 1/10 wysokości szyldu od okien pierwszego piętra mieszkaniowego), 

w szerokości witryn. 

7. Dopuszcza się lokalizacje szyldów i urządzeń reklamowych nad górną krawędzią elewacji w formie 

znaków bez tła, przy ograniczeniu ich wysokości względem wysokości budynku w proporcji maksymalnie 

do 1/6, nie więcej niż do 1,7 m nad górną krawędź elewacji, z wyłączeniem budynków o kącie nachylenia 

połaci dachowych powyżej 25° przy czym ograniczenie wysokości nie dotyczy flag i masztów flagowych. 

8. Dopuszcza się sytuowanie znaków bez tła na dachu budynku dla podmiotu posiadającego 

dominującą część obiektu, z wyłączeniem budynków o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 25°; 

8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się szyldy w formie znaków przestrzennych, 

zakomponowanych w innych miejscach niż wskazane w uchwale, lecz muszą być one tak zaprojektowane 

w swojej formie i kolorystyce, by były odbierane jako integralny element elewacji. 
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9. Dopuszcza się lokalizację do trzech szyldów: równoległego i semaforowego na nieruchomości 

w miejscu prowadzenia działalności oraz dodatkowego dla lokali narożnych posiadających witryny 

sklepowe od strony dwóch ulic. 

10. Dopuszcza się na ślepych ścianach eksponowanie logotypów marek w formie białego światła 

rzucanego na elewację. 

11. W budynkach w całości usługowych (np. galerie handlowe, biurowce) dopuszcza się ekspozycję 
logotypów marek na elewacji lub w innej uporządkowanej formie, lecz przy zachowaniu zasad 

podporządkowania reklam i szyldów wartościom krajobrazu i architektury. 

12. W budynkach w całości usługowych (np. galerie handlowe, biurowce) dopuszcza się sytuowanie 

szyldów poszczególnych podmiotów na elewacjach, na których znajduje się wejście udostępnione 

publicznie. 

13. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach, 

balustradach, murach oporowych itp., za wyjątkiem małej systemowej odpowiednio zaprojektowanej 

informacji w formie tablicy o wymiarach nie większych niż 50 cm x 30 cm pełniącej rolę szyldu na 

ogrodzeniu przy wjeździe na posesję. 

14. Zakazuje się multiplikacji treści reklamowych i szyldów w obrębie jednego lokalu usługowego za 

wyjątkiem lokali narożnych, dla których dopuszcza się po jednym szyldzie na ścianie z witryną. 

15. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych w formie reklamy naklejanej w świetle drzwi 

i witryn lokalu usługowego, z wyłączeniem haseł reklamowych w formie liter bez tła o wysokości 

nie większej niż 15 cm i zajmującej maksymalnie 25% witryny sklepowej; nie dopuszcza się kolorów 

jaskrawych. 

16. Napisy i znaki graficzne umieszczone na namiotach oraz lambrekinach (falbanach) markiz 

i parasoli nie będą uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich 

powierzchni, nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni oraz w skali 

nieprzekraczającej 10% powierzchni całego materiału z preferencją rozwiązań monochromatycznych. 

17. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej i bliźniaczej: 

1) zakazuje się lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; 

2) dopuszcza się szyld w miejscu prowadzonej działalności o powierzchni nie większej niż 50 cm x 30 cm 

usytuowany od strony wejścia na posesję. 

Oddział 3. 

Strefa A 

 

§ 15. 1. W strefie A wprowadza się ograniczenie środków wyrazu, wielkości reklam i nośników 

informacji wizualnej z zachowaniem niezakłóconych przestrzeni o szczególnych wartościach 

krajobrazowych, reprezentacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych. 

2. Ustala się szczegółowe zasady obowiązujące w strefie A: 

1) zakazuje się lokalizacji wszelkich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych za wyjątkiem: 

a) systemowych małych urządzeń reklamowych i tablic reklamowych z preferencją informacji 

o istotnych wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i sportowych (tablice reklamowe i urządzenia 

reklamowe, w szczególności w wiatach przystankowych, ujednoliconych gablotach ekspozycyjnych, 

na słupach ogłoszeniowych, masztach flagowych), 

b) totemów i pylonów dla zespołów systemowych, o ile są spełnione możliwości przestrzenne, 

c) dopuszcza się pylon w pasie chodnika przy wejściu do budynku jedynie w przypadku obiektów 

o wysokich walorach architektonicznych dla których nie przewidziano miejsca na informację 
wizualną lub cennych konserwatorsko budynków,  pod warunkiem, że: 
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ca) montaż szyldu wiązałby się z niedopuszczalną ingerencją w elewacje cenne konserwatorsko, 

z oryginalnymi szlachetnymi okładzinami kamiennymi, tynkami mineralnymi, itp., 

cb) nie koliduje on z ruchem pieszym, 

cc) skala tablic na pylonie będzie dostosowana do dekoracji architektonicznej parteru budynku, 

            cd)  konstrukcja pylonu będzie miała prostą formę z możliwością wymiennych tablic, 

ce)  pylon będzie służył ekspozycji szyldów minimum 3 punktów usługowych lub handlowych, 

d) tablicy reklamowej typu remontowo-budowlanego na rusztowaniach i ogrodzeniach pod warunkiem, 

że ich grafika będzie odpowiednio zaprojektowana, a czas jej ekspozycji w przypadku remontów 

nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy (reklamę remontowo-budowlaną można eksponować jedynie na 

rusztowaniu aktualnie remontowanej ściany), nie częściej niż co 5 lat, 

e) tablic wyborczych; 

2) dopuszcza się stosowanie jedynie elementów o najwyższych standardach estetyczno-technicznych, 

w szczególności: neonów, liter bez tła, szyldów malowanych; 

3) dopuszcza się na budynkach w całości poświęconych usługom (np. galerie handlowe, biurowce) sytuowanie 

szyldów poszczególnych podmiotów (jeden na podmiot) w jednakowej wielkości, zgrupowanych w jednym 

miejscu na elewacji i dostosowanych do architektury budynku; 

4) dopuszcza się na budynkach w całości poświęconych usługom sytuowanie zgrupowanych szyldów z różnych 

stron budynku dla poszczególnych podmiotów, na elewacjach na których znajduje się więcej niż jedno 

wejście udostępnione publicznie; 

5) dopuszcza się sytuowanie znaków bez tła na dachu budynku dla podmiotu posiadającego dominującą część 
obiektu, z wyłączeniem budynków o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 25°; 

6) lokalizacja, wielkość i forma szyldu na budynkach dobierana jest w oparciu o analizy projektowe całej 

elewacji budynku lub pierzei, wynik analizy projektowej musi spełniać zapisy uchwały. 

 

3. Dla budynków usługowych dopuszcza się lokalizacje szyldów i urządzeń reklamowych nad górną 
krawędzią elewacji w formie znaków bez tła, przy ograniczeniu ich wysokości względem wysokości 

budynku w proporcji maksymalnie do 1/10, nie więcej niż do 1,7 m nad górną krawędź elewacji, 

z wyłączeniem budynków o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 25° przy czym ograniczenie 

wysokości nie dotyczy flag i masztów flagowych. 

§ 16. 1. Kształt, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów, tablic ofertowych oraz miejsce ich 

umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku, a także uwzględniać jego 

funkcje i ewentualne współistnienie z informacjami wizualnymi już zamontowanymi. 

2. Zakazuje się sytuowania szyldów i tablic reklamowych, urządzeń reklamowych na budynku 

w sposób zakrywający lub naruszający istotne elementy wystroju architektonicznego elewacji lub w sposób 

zakłócający naturalne podziały i rytmy architektoniczne. 

3. Gdy liczba szyldów wizytówkowych na budynku (np. informujących o kancelariach adwokackich, 

biurach notarialnych, gabinetach lekarskich oraz innych działalnościach prowadzonych powyżej parteru 

usługowego) jest większa niż jeden, muszą być ujednolicone co do wielkości, wykonane z jednego materiału 

i jednorodnej stylistyce oraz zgrupowane w wyznaczonym miejscu na elewacji w jednej osi. 

4. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych, muszą być tej samej wysokości w obrębie 

budynku. 

5. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych muszą być usytuowane w jednym 

wyznaczonym pasie nad witrynami z zachowaniem równych odstępów między sobą oraz elementami 

dekoracyjnymi elewacji. 

6. Dopuszcza się lokalizację szyldów równoległych na budynkach jedynie w pasie kondygnacji 

przeznaczonej na usługi lub handel (poniżej linii gzymsu lub w przypadku braku gzymsu poniżej linii 
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parapetów z zachowaniem odległości 1/10 wysokości szyldu od okien pierwszego piętra mieszkaniowego), 

w szerokości witryn. 

7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się szyldy w formie znaków przestrzennych, 

zakomponowanych w innych miejscach niż wskazane w uchwale, lecz muszą być one tak zaprojektowane 

w swojej formie i kolorystyce, by były odbierane jako integralny element elewacji. 

8. Dopuszcza się lokalizację do trzech szyldów: równoległego i semaforowego na nieruchomości 

w miejscu prowadzenia działalności oraz dodatkowego dla lokali narożnych posiadających witryny 

sklepowe od strony dwóch ulic. 

9. Dopuszcza się na ślepych ścianach eksponowanie logotypów marek w formie białego światła 

rzucanego na elewację. 

10. Dopuszcza się na budynkach objętych ochroną konserwatorską jedynie szyldy. Zaleca się 
sytuowanie szyldów w ich pierwotnej lokalizacji i zbliżonej do pierwotnej formy. 

11. W budynkach w całości usługowych (np. galerie handlowe, biurowce) dopuszcza się ekspozycję 
logotypów marek na elewacji lub w innej uporządkowanej formie, lecz przy zachowaniu zasad 

podporządkowania reklam i szyldów wartościom krajobrazu i architektury. 

12. W budynkach w całości usługowych (np. galerie handlowe, biurowce) dopuszcza się sytuowanie 

szyldów poszczególnych podmiotów na elewacjach, na których znajduje się wejście udostępnione 

publicznie. 

13. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach, 

balustradach, murach oporowych itp., za wyjątkiem małej systemowej odpowiednio zaprojektowanej 

informacji w formie tablicy o wymiarach nie większych niż 50 cm x 30 cm pełniącej rolę szyldu na 

ogrodzeniu przy wjeździe na posesję. 

14. Zakazuje się multiplikacji treści reklamowych i szyldów w obrębie jednego lokalu usługowego za 

wyjątkiem lokali narożnych, dla których dopuszcza się po jednym szyldzie na ścianie z witryną. 

15. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych w formie reklamy naklejanej w świetle drzwi 

i witryn lokalu usługowego, z wyłączeniem haseł reklamowych w formie liter bez tła o wysokości 

nie większej niż 15 cm i zajmującej maksymalnie 25% witryny sklepowej; nie dopuszcza się kolorów 

jaskrawych. 

16. Napisy i znaki graficzne umieszczone na namiotach oraz lambrekinach (falbanach) markiz 

i parasoli nie będą uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich 

powierzchni, nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni oraz w skali 

nieprzekraczającej 10% powierzchni całego materiału z preferencją rozwiązań monochromatycznych. 

Oddział 4. 
Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów na obiektach 

objętych ochroną konserwatorską  
  

§ 17. 1. Dopuszcza się na budynkach objętych ochroną konserwatorską jedynie szyldy i tablice ofertowe. 

Powinny być one sytuowane w ich pierwotnej lokalizacji i zbliżonej do pierwotnej formie. W przypadku 

braku danych, co do form historycznych szyld powinien nawiązywać do analogicznych wzorów danego 

okresu lub otoczenia historycznego. 

 

2. Kształt, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów, tablic ofertowych oraz miejsce ich umieszczenia 

na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku, a także uwzględniać jego funkcje 

i ewentualne współistnienie z informacjami wizualnymi już zamontowanymi. 

3. Zakazuje się sytuowania szyldów na budynku w sposób zakrywający lub naruszający istotne 

elementy wystroju architektonicznego elewacji lub w sposób zakłócający naturalne podziały i rytmy 

architektoniczne. 

4. Gdy liczba szyldów wizytówkowych na budynku (np. informujących o kancelariach adwokackich, 

biurach notarialnych, gabinetach lekarskich oraz innych działalnościach prowadzonych powyżej parteru 
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usługowego) jest większa niż jeden, muszą być ujednolicone co do wielkości, wykonane z jednego materiału 

i jednorodnej stylistyce oraz zgrupowane w wyznaczonym miejscu na elewacji w jednej osi. 

5. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych, muszą być tej samej wysokości w obrębie 

budynku. 

6. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych muszą być usytuowane w jednym 

wyznaczonym pasie nad witrynami z zachowaniem równych odstępów między sobą oraz elementami 

dekoracyjnymi elewacji. 

7. Dopuszcza się lokalizację szyldów równoległych na budynkach jedynie w pasie kondygnacji 

przeznaczonej na usługi lub handel (poniżej linii gzymsu lub w przypadku braku gzymsu poniżej linii 

parapetów z zachowaniem odległości 1/10 wysokości szyldu od okien pierwszego piętra mieszkaniowego), 

w szerokości witryn. 

8. Dopuszcza się lokalizację do trzech szyldów: równoległego i semaforowego na nieruchomości 

w miejscu prowadzenia działalności oraz dodatkowego dla lokali narożnych posiadających witryny 

sklepowe od strony dwóch ulic. 

9. Dopuszcza się sytuowanie znaków bez tła na dachu budynku dla podmiotu posiadającego 

dominującą część obiektu, z wyłączeniem budynków o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 25°; 

 

Rozdział 4. 
Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady dotyczące ogrodzeń: 

1) należy zachować ciągłość kompozycyjną i estetyczną ogrodzenia na całej długości posesji; za wyjątkiem 

stref wjazdowych (bramy, przejścia piesze); 

2) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń jedynie w liniach rozgraniczających tereny, w linii pierzei, 

z dopuszczeniem odsunięcia jedynie w przypadku potrzeby zachowania odległości od sieci infrastruktury 

technicznej, wynikającego z przepisów odrębnych; 

3) dla ogrodzeń tymczasowych związanych z placem budowy dopuszcza się ogrodzenie pełne o maksymalnej 

wysokości 2,2 m; 

4) ochronie podlegają historyczne ogrodzenia w otoczeniu obiektu objętego ochroną konserwatorską 
(w szczegółności wpisanego do rejestru), nowe muszą nawiązywać stylowo i materiałowo do elementów 

historycznych; 

5) ogrodzenia od strony ulic, placów, ciągów pieszych i innych ogólnodostępnych miejsc muszą być 
dostosowane do architektury budynków, z którymi są związane; 

6) w sąsiedztwie skrzyżowań ulic, przy których nie zastosowano narożnych ścięć linii rozgraniczających 

nie mniejszych niż 5 m x 5 m, zagospodarowanie na działkach narożnych nie może ograniczać widoczności 

dla użytkowników ruchu w obrębie trójkątów widoczności; wyklucza się m.in. stosowanie ogrodzeń pełnych 

oraz zieleni ograniczającej widoczność; 

7) zakazuje się sytuowania ogrodzeń trwałych i tymczasowych w sposób pogarszający wegetację roślin. 

2. Nakazuje się stosowanie następujących standardów jakościowych ogrodzeń: 

1) utrzymywanie w należytym stanie ogrodzeń i usuwanie z nich wszelkich odpadów, w tym pozostałości po 

banerach i plakatach reklamowych; 

2) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposób trwały i docelowy (w szczególności bez braków 

w elementach mocujących takich jak śruby, wkręty, gwoździe, kleje oraz bez zniekształceń); 
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3) sytuowanie i utrzymanie w kompletności (w szczególności bez ubytków w deskowaniu, w ceramice, bez 

odprysków farby, tynków); 

4) utrzymanie w czystości (w szczególności bez śladów po błocie, smarach, zaciekach rdzy); 

5) sytuowanie i utrzymanie w funkcjonalności technicznej (w szczególności z prawidłowo funkcjonującymi 

furtami w ogrodzeniu); oraz utrzymanie zakonserwowanych jego elementów zgodnie z powszechnie 

przyjętymi zasadami dla danych materiałów budowlanych (w szczególności sezonowej impregnacji drewna 

lub zabezpieczeniem przed korozją). 

3. Zasady dotyczące ogrodzeń uwzględniające rodzaj zabudowy: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej: 

a) należy stosować ogrodzenia w takiej samej lub zbliżonej formie i kolorze dla nieruchomości 

usytuowanych na obszarach o jednolitej formie zagospodarowania, 

b) ogrodzenie nieruchomości ma być lekkie ażurowe minimalnie w 50%, ewentualnie z podmurówką do 

1 m wysokości w kolorystyce i z materiałów korespondujących z elewacją budynku, w wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania ogrodzeń pod warunkiem uzasadnienia historycznego 

lub technicznego wynikającego ze specyficznej lokalizacji inwestycji, 

c) mury oporowe mają być wykonane z naturalnych materiałów budowlanych (beton, kamień, dopuszcza 

się stosowanie prefabrykatów betonowych) a ich forma i kolorystyka powinny harmonizować 
z kontekstem przestrzennym oraz być spójne dla poszczególnych dzielnic Miasta, 

d) dopuszcza się ogrodzenia w formie żywopłotów lub innych nasadzeń; zaleca się stosowanie gatunków 

rodzimych, 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych; 

2) dla zabudowy wielorodzinnej: 

a) zakazuje się grodzenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; dopuszcza się 
rozgraniczenie terenu żywopłotem lub innymi nasadzeniami z zaleceniem gatunków rodzimych; 

b) dopuszcza się grodzenie: 

- placów zabaw, 

- boisk i innych obiektów sportowych, 

- wybiegów dla psów, 

- o wysokości nie większej niż 1,5 m wokół przedogródków wydzielonych dla lokali w parterze; 

c) zakazuje się grodzenia przejść w istniejących ciągach komunikacyjnych; 

3) dla zabudowy usługowej/przemysłowej: 

a) należy projektować ogrodzenia w takiej samej lub zbliżonej formie dla nieruchomości usytuowanych 

wzdłuż jednego pasa drogi publicznej, na obszarach o jednolitej formie zagospodarowania, 

b) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych w przypadku gdy charakter prowadzonej działalności 

może być uciążliwy dla otoczenia, 

c) dopuszcza się ogrodzenia w formie żywopłotów lub innych nasadzeń, zaleca się stosowanie gatunków 

rodzimych; 

4) zakazuje się grodzenia otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów, rezerwatów przyrody, pól, 

nieużytków porośniętych roślinnością, rzek, potoków i naturalnych zbiorników wodnych oraz innych 

obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. 

5) dla ogrodzeń ogródków gastronomicznych: 

a) ogrodzenia ogródków gastronomicznych muszą spełniać wymogi wysokiej jakości estetycznej, być   
wykonane z tworzyw naturalnych np.: metal, drewno, rattan lub dobrej jakości tworzyw sztucznych 
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w stonowanej kolorystyce; barwa wszystkich jego elementów musi współgrać optycznie 

z otoczeniem; 

b) dopuszcza się logotypy firmowe na ogrodzeniu, lecz w odpowiednio małej skali (nie więcej niż 10 % 

powierzchni, na której są umieszczone) oraz w kolorystyce w formie spójnej ze stylistyką ogrodzenia; 

elementy ogródka wykonane z metalu muszą być w kolorystyce ciemnoszarej; 

c) zakazuje się trwałego wiązania z gruntem ogrodzeń ogródków gastronomicznych; 

d) elementy stabilizujące konstrukcje ogródków gastronomicznych muszą być trwale zamontowane do 

konstrukcji ogródków, ogrodzenie musi zapewniać bezpieczeństwo przechodniów i użytkowników 

ogródków; 

e) zakazuje się grodzenia ogródków gastronomicznych ogrodzeniami lamelowymi, sztachetowymi, 

myśliwskimi oraz skonstruowanymi z palet. 

Rozdział 5. 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17. 1. Okres i zakres dostosowania urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów: 

1) 12 miesięcy dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów; 

- urządzenia reklamowe oraz tablice reklamowe i szyldy  należy dostosować do zasad określonych uchwałą 
w terminie wymienionym w pkt 1, co nie dotyczy urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych 

i szyldów usytuowanych w swoich lokalizacjach na podstawie pozwolenia na budowę wydanego, albo 

zgłoszenia przyjętego, przed 1 maja 2020 roku, których termin posadowienia jeszcze nie upłynął a dla 

których termin dostosowania wynosi 60 miesięcy. 

 

2) Ustala się następujące zasady i warunki dostosowania dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz szyldów: 

a) należy usunąć wszelkie niezgodne z przepisami Uchwały elementy tablic reklamowych lub urządzeń 
reklamowych wraz z ich zamocowaniami, w szczególności kotwy, fundamenty, haki lub ślady lub 

otwory po zamocowaniach, 

b) należy przywrócić elementy przestrzeni zmienione w wyniku sytuowania tablic reklamowych lub 

urządzeń reklamowych i szyldów niezgodnych z przepisami Uchwały do stanu poprzedniego, 

w szczególności poprzez uzupełnienie braków w powierzchniach i nawierzchniach sytuowania 

materiałami budowlanymi oraz aranżacją wg stanu poprzedniego; 

c) w przypadku niespełnienia zasad i warunków uzależnionych od wzajemnego dostosowania pomiędzy 

tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi pierwszeństwa dostosowania do przepisów 

Uchwały wymaga tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe lub szyld według następującej 

kolejności: 

- niespełniające pozostałych zasad i warunków określonych w Uchwale, 

- o większej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, 

- w złym stanie technicznym lub wizualnym (np. korodujące elementy konstrukcji, odpadające 

powłoki malarskie konstrukcji, spękania, wyblakłości koloru), 

- wyższe względem poziomu najbliższej krawędzi jezdni. 

2. Nie wymaga się dostosowania wolnostojących urządzeń reklamowych, gdy ich lokalizacja 

nie odbiega od lokalizacji według nowo przyjętych zasad o więcej niż 20%. 

3. Zwalnia się z obowiązku dostosowywania istniejących ogrodzeń do wytycznych wprowadzonych 

w uchwale. 
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4. Zwalnia się z obowiązku dostosowywania istniejących obiektów małej architektury do wytycznych 

wprowadzonych w uchwale. 

§ 18. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni: 

J. Zielińska 

 

 

 

 

 


