
UCHWAŁA NR XLVI/676/17
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 37a ust. 1, 3, 6, 7 i 10 oraz art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

Rada Miejska w Nysie, mając na celu  dążenie do zachowania i kształtowania ładu przestrzennego 
na obszarze Gminy Nysa, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni publicznej, wsparcie 
w procesie rewitalizacji zabytkowej tkanki urbanistycznej, wzmocnienie poczucia tożsamości 
i przynależności użytkowników przestrzeni publicznych, a także dążenie do ogólnej lepszej jakości życia 
mieszkańców,

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Nysy uwag wniesionych 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

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

  

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY

Paweł Nakonieczny

Id: 000EF1F0-9842-426E-AEEE-D96332446C62. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/676/17

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w treści zasad  i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwanych dalej Zasadami lub uchwałą, 
jest mowa o:

1) banerze reklamowym – należy przez to rozumieć tablicę reklamową wykonaną z tkaniny, miękkiego 
tworzywa sztucznego lub  papierowej folii impregnowanej, o strukturze innej niż siatka, nieposiadającą 
własnej konstrukcji, z wyłączeniem reklam umieszczanych w gablotach ekspozycyjnych;

2) billboardzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową o powierzchni powyżej 6m2, posiadającą ramę, 
umożliwiającą umieszczanie reklamy przeznaczonej do czasowej ekspozycji, najczęściej w formie plakatu,  
w układzie poziomym;

3) fladze reklamowej – 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;

4) gablocie ekspozycyjnej – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci  szafki 
z przezroczystym frontem, służące do wystawiania eksponatów oraz zamieszczania reklamy, w tym 
szczególnie City Light Poster, tj. podświetlone urządzenie reklamowe służące do zamieszczania plakatów 
„Eurosize”, w tym przewijanych plakatów oraz elektronicznych plakatów o standardowym wymiarze 
powierzchni ekspozycyjnej 1,2 x 1,8 m;

5) kasetonie reklamowym – 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;

6) literach przestrzennych, logo przestrzennym, logotypie przestrzennym – należy przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w postaci przestrzennej formy napisu lub grafiki;

7) literach malowanych -  należy przez to rozumieć formę napisu nieposiadającą tła w postaci farby 
naniesionej bezpośrednio na elewację lub element budowlany budynku lub budowli oraz nadruk w formie 
napisu, logo lub logotypu na lambrekinach; 

8) logo, logotypie – należy przez to rozumieć odpowiednio symbol graficzny lub napis  i symbol graficzny, 
stanowiący element identyfikacji wizualnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, społeczną, 
kulturalną;

9) lambrekinie – należy przez to rozumieć element markizy, parasola lub daszku, wieńczący ich obrys 
w postaci swobodnie zwisającego pasa materiału;

10) meblach miejskich – należy przez to rozumieć obiekty małej architektury, stanowiące elementy 
wyposażenia przestrzeni dostępnych publicznie, w tym szczególnie: ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery, słupki, separatory, barierki, gazony, osłony drzew;

11) muralu reklamowym – należy przez to rozumieć tablicę reklamową w formie malowidła naniesionego 
bezpośrednio na ścianę budynku; 
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12) neonie – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci lampy jarzeniowej, wykonanej ze 
szklanej rury wypełnionej gazem szlachetnym, tworzące napis lub kompozycję plastyczną;

13) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do sezonowego 
świadczenia usług gastronomicznych w przestrzeni publicznej w wyodrębnionej jej części;

14) pasie reklamowym – należy przez to rozumieć fragment  elewacji  zamykający się między górną 
krawędzią witryny, okna lub drzwi do lokalu, a elementem architektonicznym występującym w postaci 
np. gzymsu, podziału w wykończeniu elewacji, uskoku, a w przypadku, gdy taki element nie występuje –
 poziomem dolnej krawędzi otworów okiennych drugiej kondygnacji nadziemnej. Dla obiektów 
jednokondygnacyjnych lub wysuniętych parterów budynków  należy przez to rozumieć dodatkową 
konstrukcję w postaci attyki przesłaniającej krawędź dachu;

15) powierzchni ekspozycyjnej – należy przez to rozumieć część tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego, niestanowiącą elementów konstrukcyjnych i zamocowań, przeznaczoną do ekspozycji treści 
reklamy; 

16) pylonie  – należy przez to rozumieć wolnostojącą tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, 
mocowaną w gruncie, o stałym przekroju poziomym wpisanym lub opisanym w prostokąt oraz o rzutach 
pionowych w formie prostokąta, stanowiącą tło dla umieszczonych na nim reklam, niekiedy posiadającą 
wyróżnioną plastycznie (mniejszą od przekroju głównego) część cokołową. Wyróżnia się:

a) pylon indywidualny – na którym widnieje jedna reklama,

b) pylon zbiorczy – przeznaczony dla kilku bądź kilkunastu komponentów  o spójnej kompozycji;

17) reklamie o wyświetlanej treści – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 
o elektronicznej lub cyfrowej powierzchni ekspozycyjnej, wyświetlające treści reklamowe w formie stałego 
lub zmiennego komunikatu lub w formie ruchomych obrazów i efektów wizualnych, w tym szczególnie 
panele, ekrany i wyświetlacze LED, LCD, digital, telebim;

18) reklamie okolicznościowej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 
umieszczane tymczasowo w związku z posiadającym datę rozpoczęcia i zakończenia wydarzeniem, 
w postaci nietrwale związanej z gruntem, budynkiem lub budowlą formy przestrzennej, w tym szczególnie: 
banner rozpięty między budynkami lub latarniami, flaga reklamowa, stelaż wystawienniczy, stoisko 
promocyjno-reklamowe, balon stojący, brama, namiot dmuchany bądź stelażowy,  transparent, proporzec;

19) reklamie wolnostojącej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, 
których elementy konstrukcyjne pozwalają na  sytuowanie w przestrzeni niezależnie od innych obiektów 
budowlanych i urządzeń budowlanych;

20) siatce reklamowej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w postaci 
reklamy wykonanej na tkaninie lub miękkim tworzywie sztucznym o strukturze siatki;

21) słupie ogłoszeniowo-reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe najczęściej 
w formie walca, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam i informacji, w szczególności 
 o wydarzeniach kulturalnych, imprezach;

22) stojaku reklamowym – należy przez to rozumieć wolno stojące urządzenie reklamowe dedykowane 
użytkownikom pieszym i sytuowane w ciągach komunikacji pieszej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
niezwiązane z gruntem, najczęściej składające się z dwóch płaszczyzn, połączonych grzbietem 
i rozstawionych pod kątem zapewniającym możliwość ustawienia na gruncie. Szczególnym typem jest tzw. 
„stojak z menu” w formie konstrukcji składającej się z gabloty na stelażu lub sztaludze malarskiej, 
prezentujący menu lokalu gastronomicznego, wystawiany w godzinach otwarcia lokalu gastronomicznego;

23) strzałce reklamowej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, umieszczoną na słupku, wskazującą 
kierunek dotarcia do lokalizacji reklamowanej działalności;

24) tablicy wjazdowej  - należy przez to rozumieć tablicę reklamową wskazującą miejsce wjazdu na teren 
nieruchomości ze wskazaniem podmiotu gospodarczego do którego prowadzi;

25)  totemie reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci wysokiego słupa lub 
innej pionowej konstrukcji, w którego górnej części umieszczone jest logo lub logotyp w formie 
przestrzennej;
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26) witrynie – należy przez to rozumieć okno lub okna, a także przeszklone drzwi lokalu użytkowego,  
rozumiane łącznie jako płaszczyzna szklenia  oraz przestrzeń zawarta pomiędzy płaszczyzną szklenia 
a równoległą do niej płaszczyzną wyznaczoną przez wewnętrzne krawędzie ościeży, szczególnie okna 
wystawowe służące ekspozycji towarów lub prezentacji usług danego lokalu użytkowego;

27) wysięgniku/semaforze – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 
umieszczone prostopadle do elewacji budynku.

2. Określenia użyte w Zasadach, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczące pojęć przewidzianych ustawami 
lub przepisami odrębnymi, należy rozumieć w sposób zgodny z ich znaczeniem przyjętym na gruncie tych 
przepisów, a w przypadku braku definicji – w rozumieniu powszechnym, zdefiniowanym przez słownik języka 
polskiego.

3. Zasady nie naruszają innych przepisów,  w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm), przepisów prawa 
budowlanego, przepisów ochrony przyrody, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów 
dotyczących dróg publicznych oraz uchwał samorządów zawodowych, dotyczących oznakowania placówek.

4. Podawane w Zasadach wymiary dopuszczonych formatów posiadają dopuszczoną tolerancję +/-5%; 
obowiązujące w uchwale odległości liczone są od skrajnych elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych.

Rozdział 2
Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz szyldy

§ 2. 1.  Ustala się następujący podział Gminy Nysa  na obszary:

1) Obszar „I” - obszar śródmiejski miasta Nysa, obejmujący obszar wpisany do Rejestru Zabytków oraz 
obszar przestrzennie i funkcjonalnie z nim powiązany współcześnie, razem stanowiące centrum miasta 
Nysa, ze szczególnym uwzględnieniem Rynku wraz z układem urbanistycznym, terenów zielonych oraz osi 
komunikacyjnej rejonu ulicy Jana Bema, ograniczony: północno-zachodnią granicą ulicy Szlak Chrobrego 
na całej długości, północną granicą ulicy Bramy Grodkowskiej na odcinku od ulicy Jana Bema do ulicy 
Aleja Wojska Polskiego, północną granicą ulicy Aleja Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Brama 
Grodkowska do wschodniej granicy mostu kolejowego na rzece Nysa Kłodzka, wschodnią granicą mostu 
kolejowego na rzece Nysy Kłodzka, północną granicą ulicy Mazowieckiej na odcinku od wschodniej 
granicy mostu kolejowego na rzece Nysa Kłodzka do ulicy Władysława Jagiełły z włączeniem działki 8,1, 
północną oraz wschodnią granicą  ulicy Władysława Jagiełły na całej długości, południową granicą ulicy 
Jagiellońskiej na odcinku od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
południową granicą ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy 
Adama Mickiewicza, południową granicą ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ulicy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego do ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Juliusza 
Słowackiego, południową granicą ulicy Juliusza Słowackiego na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do 
ulicy Powstańców Śląskich, zachodnią granicą ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Juliusza 
Słowackiego do południowej granicy koryta rzeki Młynówki, południową granicą koryta rzeki Młynówki 
na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do wschodniej granicy (brzegu) koryta rzeki Nysa Kłodzka,  
granicą wschodniej granicy (brzegu) koryta rzeki Nysa Kłodzka do południowej granicy śluzy zbudowanej 
przy Przyczółkach Fortecznej Śluzy Nr 1, południową granicą śluzy zbudowanej przy Przyczółkach 
Fortecznej Śluzy Nr 1 na całej długości, zachodnio-północną granicą (brzegiem) koryta rzeki Nysa Kłodzka 
na odcinku od śluzy do mostu im. Tadeusza Kościuszki, zachodnią granicą ulicy mostowej na odcinku do 
ulicy Szlak Chrobrego;

2) Obszar „II” – obszar obejmujący pozostałą część Gminy, od granic obszaru I do granic Gminy.

2. Przedstawione graficznie granice obszarów wraz z opisem, o których mowa w ust. 1, określa załącznik 
do Zasad.

§ 3.   Ustala się następujące ogólne zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane:

1)  zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami innych niż 
wskazane w §5;
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2) nakazuje się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń z uwzględnieniem konieczności:

a) odniesienia do osi kompozycyjnych elewacji – przez co rozumie się wyobrażalne linie proste, na których 
oparte są istotne architektonicznie elementy wystroju elewacji, szczególnie linie proste biegnące na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych elewacji, osie symetrii tych otworów oraz na 
przedłużeniu uskoków elewacji i zmiany materiału wykończeniowego, a także krawędzie i osie symetrii 
detali architektonicznych, takich jak gzymsy, pilastry, lizeny, blendy –  wyrównując do nich, lub 
sytuując symetrycznie względem nich,

b) zachowania minimalnego odstępu 0,15 m od krawędzi i uskoków elewacji,

c) zachowania odpowiedniej proporcji względem budynku lub obiektu, na którym są umieszczane, przez co 
rozumie się taką proporcję, w której wysokość tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego 
nie przekracza 1/5 wysokości elewacji budynku lub obiektu, na którym jest umieszczona,  o ile przepisy 
szczegółowe nie wskazują innego wymiaru maksymalnego,

d) zachowania odpowiedniej skali względem sąsiedztwa urbanistycznego, przez co rozumie się 
nieprzekraczanie przez nie dwukrotności wysokości  elewacji najbliższego budynku, przy którym są 
sytuowane. Za budynek będący odniesieniem przyjmuje się  najwyższy sytuowany na tej samej 
nieruchomości; w przypadku braku takiego budynku obowiązują wymiary maksymalne dopuszczone dla 
danego rodzaju reklamy,

e) zachowania jednego formatu oraz wyrównania do wspólnego poziomu lub pionu  - w przypadku form 
powtarzających się w obrębie jednej elewacji lub nieruchomości;

3) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  w sposób przesłaniający elementy 
istotne krajobrazowo, architektonicznie  oraz o znaczeniu użytkowym i społeczno-kulturowym, tj.:

a) okna i witryny, za wyjątkiem dopuszczonych reklam naklejanych, liter malowanych i reklamy 
okolicznościowej,

b) detale architektoniczne, tj. gzymsy, pilastry, krawędzie (uskoki), miejsca zmiany materiału 
wykończeniowego, lizeny, kolumny, płyciny, frontony, naczółki, obramienia okienne, ornamenty,

c) elementy oznakowania Systemu Informacji Miejskiej, względem których określa się minimalne odstępy 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

- 0,5 m od elementów sytuowanych na elewacji,

- 3 m od elementów wolnostojących,

d) pola widoczności kamer wizyjnych monitoringu miejskiego, względem których określa się minimalne 
odstępy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

- 7 m dla wysięgników/semaforów i flag reklamowych sytuowanych na tej samej elewacji,

- 15 m od rzutu punktu sytuowania kamery dla reklam wolnostojących, innych niż słup ogłoszeniowo-
reklamowy, stojak reklamowy i gablota ekspozycyjna,

e) pola ściany  budynku między oknami kondygnacji powyżej parteru z wyłączeniem flag reklamowych,

f) znaczącą powierzchnię elewacji budynku lub budowli, przez co rozumie się ograniczenie łącznej 
powierzchni tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów i murali, do 25% 
powierzchni danej elewacji (wliczając powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych);

4) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

a) na nieruchomościach niezabudowanych, o ile w promieniu 70 m, na innej nieruchomości, nie znajduje 
się budynek,

b) na terenach zieleni urządzonej, z wyłączeniem reklamy okolicznościowej, słupów ogłoszeniowo-
reklamowych i gablot ekspozycyjnych,

c) na dachach, z wyjątkiem liter, logo i logotypów przestrzennych, które są dopuszczone w płaszczyźnie 
elewacji ponad najwyższym elementem architektonicznym ją wieńczącym,

d) na ogrodzeniach, z wyłączeniem :
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- dopuszczonych form szyldów,

- tymczasowego ogrodzenia budowy,

- ogrodzeń ogródków gastronomicznych, gdzie dopuszcza się reklamę o maksymalnych wymiarach 
0,3x0,3 m na każdym z przęseł, będącą trwałym elementem tego ogrodzenia,

e) na elementach ażurowych i przeziernych,  balustradach i kratach wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyłączeniem dopuszczonych form szyldów,

f) na budowlach i obiektach o funkcji czysto użytkowej: mostach, wiaduktach, kładkach, murkach 
oporowych, pergolach śmietnikowych, elementach infrastruktury technicznej, garażach,

g) na obiektach małej architektury, z wyłączeniem tablic reklamowych o maksymalnych wymiarach 
0,2x0,2 m;

5) dopuszcza się oświetlenie i podświetlenie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  wyłącznie 
oświetleniem o stałym natężeniu;

6) ustala się odległość minimalną dla sytuowania reklam wolnostojących, niebędących obiektami 
budowlanymi, umieszczonych przy drogach w obszarach zabudowanych - 20 m od krawędzi jezdni, 
z wyłączeniem słupów ogłoszeniowo-reklamowych – pozostałe odległości reguluje art. 43 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.).

§ 4. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, 
które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność:

1) dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie:

a) na budynkach i kubaturowych obiektach budowlanych oraz tymczasowych obiektach budowlanych do 
wysokości górnej krawędzi pasa reklamowego,

b) na innych obiektach budowlanych, urządzeniach budowlanych lub urządzeniach technicznych - do 
wysokości 3 m;

2) dopuszcza się maksymalnie 4 szyldy, które mogą być łącznie umieszczone na danej nieruchomości przez 
podmiot prowadzący na niej działalność, z wymienionych poniżej rodzajów:

a) szyld równoległy w pasie reklamowym:

- dopuszcza się wyłącznie w formie: kasetonu, sztywnej tablicy, liter, logo i logotypów przestrzennych, 
liter malowanych oraz neonu, przy czym dla budynków zabytkowych, ujętych w rejestrze zabytków, 
dopuszcza się wyłącznie:  formę liter przestrzennych nieświecących światłem własnym, litery 
malowane oraz neony,

- ogranicza się jego wysokość do 0,6 m, nie więcej jednak niż wynosi wysokość pasa reklamowego,

- nakazuje się sytuowanie na szerokość całej witryny, z wyłączeniem liter przestrzennych i liter 
malowanych,

b) szyld poza pasem reklamowym:

- dopuszcza się wyłącznie w formie: tablic reklamowych o grubości nie mniejszej niż 0,006 m 
montowanych do elewacji przy pomocy śrub dystansowych, kasetonów oraz liter, logo i logotypów 
przestrzennych,

- dopuszcza się sytuowanie tego typu szyldu wyłącznie na jednym z poniższych obiektów:

－ budynku między oknami na elementach murowanych w rejonie wejścia lub bramy,

－ ogrodzeniu na elementach murowanych (słupkach) lub w przypadku ich braku na ażurowych 
przęsłach, bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe na teren nieruchomości,

-  ogranicza się powierzchnię pojedynczego szyldu do 0,3 m2,

- nakazuje się sytuowanie tego typu szyldów różnych podmiotów w sposób zgrupowany przy 
wykorzystaniu jednakowych wymiarów i wspólnej formy dla każdego z szyldów,

c) wysięgnik/semafor:
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- nakazuje się sytuowanie dolnej krawędzi powyżej 2,5 m ponad poziomem posadzki chodnika,

- ogranicza się wymiar wysięgu (odległości od elewacji do krańca wysięgnika z semaforem) do 0,8 m,

- ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do 0,3 m²,

d) szyld naklejany lub litery malowane na szybach witryn:

- ogranicza się powierzchnię do 10% powierzchni wszystkich szkleń witryny,

e) szyldy naklejane lub litery malowane na urządzeniach technicznych:

-  ogranicza się maksymalną powierzchnię ekspozycyjną na jednej ścianie urządzenia do 0,3 m2;

- dopuszcza się sytuowanie na maksymalnie trzech ścianach urządzenia.

§ 5.   Ustala się  następujące szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane, nie będących szyldami, w odniesieniu odpowiednio do:

1) banerów reklamowych - dopuszcza się sytuowanie banerów wyłącznie jako reklamy okolicznościowej lub 
jako reklamy umieszczanej na siatce remontowej w czasie prowadzonych prac remontowych elewacji na 
czas nie dłuższy niż 18 miesięcy raz na 5 lat;

2) billboardów:

a) zakazuje się sytuowania billboardów w Obszarze I oraz na zabytkach ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków,

b) dopuszcza się wyłącznie standardowe wymiary powierzchni ekspozycyjnej  billboardów w układzie 
poziomym, w następujących formatach:

-  9 m2 (2,47x3,54 m) na budynkach i jako reklamy wolnostojące,

-  12 m2 (3x4 m lub 2,38x5,04 m) jako reklamy wolnostojące,

-  18 m2 (3x6 m) jako reklamy wolnostojące,

c) nakazuje się  zachowanie  odległości minimum 1 m – w przypadku billboardów sytuowanych na 
budynkach  – od krawędzi, uskoków, detali architektonicznych i okien na danej elewacji,

d) billboardy sytuowane jako reklamy wolnostojące:

- powinny być trwale związane z gruntem,

- powinny być umieszczone na konstrukcji składającej się z jednego słupa,

- umieszczone na jednej nieruchomości powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 75 m od 
innych billboardów na tej samej nieruchomości;

3) flag  reklamowych:

a) ustala się zakaz sytuowania flag reklamowych w Obszarze I oraz na zabytkach ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków,

b) dopuszcza się sytuowanie na elewacji flag reklamowych o wymiarach maksymalnych 0,8x3 m, 
prostopadłych do elewacji budynku między podziałami okiennymi, przy zachowaniu odległości 2,5 m od 
najniższego elementu flagi do nawierzchni,

c) dopuszcza się sytuowanie wolnostojących flag reklamowych wyłącznie na maszcie fundamentowanym, 
z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do 4x2 m w układzie pionowym,

d) dopuszcza się wolnostojące flagi reklamowe sytuowane w sposób nietrwale związany z gruntem 
w ramach reklamy okolicznościowej;

4) gablot ekspozycyjnych:

a)  ogranicza się maksymalną powierzchnię ekspozycji gablot ekspozycyjnych do 3 m2,

b) dopuszcza się sytuowanie gablot ekspozycyjnych na budynku, innym kubaturowym obiekcie 
budowlanym i tymczasowym obiekcie budowlanym  do wysokości górnej krawędzi 5 m,
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c) dopuszcza się sytuowanie gablot ekspozycyjnych jako reklamy wolnostojącej, trwale związanej 
z gruntem,

d) dopuszcza się gabloty ekspozycyjne typu City Light Poster zintegrowane z wiatą przystankową, 
z wykluczeniem możliwości przesłaniania wiaty od strony najazdowej,

e) dopuszcza się sytuowanie gablot ekspozycyjnych na elementach murowanych ogrodzenia (słupkach), 
przy czym sytuowanie gabloty ogranicza się do granic pojedynczego elementu, na którym 
jest umieszczona,  z zastrzeżeniem, iż nie może ona zajmować więcej niż 60% powierzchni danego 
elementu;

5) kasetonów reklamowych:

a) dopuszcza się sytuowanie kasetonów jako szyldów – z uwzględnieniem zasad dotyczących sytuowania 
szyldów,

b) zakazuje się sytuowania kasetonów na zabytkach ujętych w rejestrze  zabytków;

6)  liter przestrzennych, logo przestrzennych, logotypów przestrzennych  - dopuszcza się sytuowanie liter 
przestrzennych: 

a) jako szyldu – z uwzględnieniem zasad dotyczących sytuowania szyldów,

b) niebędących szyldem - na warunkach ogólnych;

7) liter malowanych – dopuszcza się sytuowanie  liter malowanych  wyłącznie  

jako szyldu;

8) murali reklamowych:

a) w zakresie kompozycji - mural reklamowy powinien obejmować całą ścianę, na której jest naniesiony,

b) ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do 30% muralu,

c) dopuszcza się sytuowanie murali reklamowych  wyłącznie na ścianach w dobrym stanie technicznym, tj. 
bez ubytków w tynku, oraz jedynie na ścianach posiadających maksymalnie 5 otworów okiennych;

9) neonów:

a) jako szyldu – z uwzględnieniem zasad dotyczących sytuowania szyldów,

b) niebędących szyldem - na warunkach ogólnych;

10) pylonów:

a) dopuszcza się sytuowanie pylonów wyłącznie w formie trwale związanej z gruntem,

b) w odniesieniu do  pylonów indywidualnych:

-  ogranicza się gabaryty do wymiarów 1,4x3x0,4 m (szerokość, wysokość, grubość), przy czym 
powierzchnia ekspozycyjna nie powinna przekraczać 0,6 m2,

c) w odniesieniu do  pylonów zbiorczych:

-   w obszarze I ogranicza się gabaryty  do wymiarów 1,4x3x0,4 m (szerokość, wysokość, grubość), 
przy czym powierzchnia ekspozycyjna nie powinna przekraczać 2,4 m2,

- w obszarze II ogranicza się gabaryty pylonów zbiorczych do wymiarów 2,5x7x0,8 m (szerokość, 
wysokość, grubość),

- dopuszcza się sytuowanie pylonów zbiorczych wyłącznie  bezpośrednio w pobliżu wjazdu lub wejścia 
na teren prowadzenia działalności gospodarczej lub przy wejściu do budynku;

11) reklam naklejanych na okna – dopuszcza się przesłonięcie części witryny tak, aby (wraz z szyldem) 
suma zakrytej powierzchni stanowiła maksymalnie 30% powierzchni szkleń witryny;

12)  reklam o wyświetlanej treści - dopuszcza się wyłącznie jako wyświetlacze cen na stacjach 
benzynowych oraz w bankomatach i automatach z przekąskami, napojami;

Id: 000EF1F0-9842-426E-AEEE-D96332446C62. Podpisany Strona 7



13) reklam okolicznościowych – dopuszcza się sytuowanie reklam okolicznościowych  z zachowaniem 
następujących warunków:

a) żaden z wymiarów nie może przekraczać  6 m,

b) czas ekspozycji nie może przekraczać 55 dni,

c) może być sytuowana nie wcześniej niż 40 dni przed reklamowanym wydarzeniem oraz nie dłużej niż do 
5 dni roboczych po wydarzeniu,

d) może być sytuowana wyłącznie, jeśli dotyczy wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych lub 
charytatywnych;

14) siatki reklamowej – dopuszcza się sytuowanie siatki reklamowej  na elewacji budynku z zachowaniem 
następujących warunków:

a) sytuowanie siatki reklamowej możliwe jest wyłącznie w trakcie trwania prac budowlanych, związanych 
z remontem lub konserwacją danej elewacji zewnętrznej, na okres do 18 miesięcy,

b) powierzchnia ekspozycyjna nie może przekraczać 30% powierzchni siatki ochronnej,

c) w przypadku zabytków, na części siatki nie będącej powierzchnią ekspozycyjną umieszczony powinien 
zostać wizerunek remontowanej elewacji,

d) sytuowanie siatki reklamowej  na rusztowaniach na danej elewacji jest możliwe nie wcześniej 
niż po upływie 5 lat, liczonych od ostatniego dnia okresu, o którym mowa w lit a;

15) słupów ogłoszeniowo-reklamowych – dopuszcza się sytuowanie słupów  ogłoszeniowo-reklamowych 
o wysokości  do 3,5 m oraz szerokości lub średnicy do 1,5 m na wysokości części ekspozycyjnej;

16) stojaków reklamowych – dopuszcza się sytuowanie stojaków reklamowych wyłącznie w formie stojaka 
z menu  o powierzchni ekspozycyjnej do 0,3 m2;

17) strzałek reklamowych – dopuszcza się sytuowanie strzałek reklamowych z zachowaniem następujących 
warunków:

a) dopuszcza się sytuowanie strzałek reklamowych na słupkach o wysokości do 3,2 m,

b) gabaryty strzałki ogranicza się do wymiarów 0,14 m wysokości i 0,75 m długości,

c) strzałki należy umieszczać w kolejności od góry, od wysokości 3,2 m, przy czym krawędź najniższej 
strzałki nie może być sytuowana niżej niż 2,25 m;

18) tablic wjazdowych:

a) zakazuje się  sytuowania tablic wjazdowych w Obszarze I,

b) dopuszcza się sytuowanie tablic wjazdowych wyłącznie w formie trwale związanej z gruntem,

c)  ogranicza się powierzchnię tablic wjazdowych do 0,6 m2, przy czym górna krawędź musi być 
sytuowana na poziomie 0,9 m a dolna na poziomie 0,3 m ponad nawierzchnią, na której jest sytuowana;

19) totemów reklamowych :

a) ustala się zakaz sytuowania totemów reklamowych w Obszarze I,

b) dopuszcza się sytuowanie totemów reklamowych wyłącznie w formie trwale związanej z gruntem,

c) ogranicza się gabaryty totemów reklamowych do wysokości skrajnego górnego elementu zawierającej 
się w przedziale od 7 m do 17 m, przy czym maksymalne wymiary formy przestrzennej nie mogą 
przekraczać 8m;

20) wysięgników/semaforów – dopuszcza się ich sytuowanie  wyłącznie w formie  szyldów.

§ 6. 1. Określa się następujący termin dostosowania istniejących w  dniu wejścia w życie Zasad tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów do zasad i warunków w nich określonych:

1) dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowanych na podstawie pozwolenia na budowę – 5 lat 
od wejścia w życie uchwały ustalającej Zasady;
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2) dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych 
– 2 lata od wejścia w życie uchwały ustalającej Zasady;

3) dla pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – 1 rok od wejścia w życie uchwały 
ustalającej Zasady.

2. Określa się następujące warunki dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych istniejących 
w dniu wejścia w życie Zasad :

1) dostosowanie ma nastąpić najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po upływie odpowiedniego 
terminu określonego w ust. 1;

2) konieczność usunięcia lub zmiany położenia  tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na 
podstawie niniejszych Zasad nie wyłącza obowiązków dopełnienia odpowiednich czynności formalno-
prawnych związanych z rozbiórką lub budową, wynikających z przepisów odrębnych;

3) w przypadku konieczności usunięcia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, po zakończeniu prac 
demontażowych, należy usunąć wszelkie elementy konstrukcyjne i inne mocowania, doprowadzić 
nawierzchnię lub powierzchnię elementu, szczególnie elewacji, do którego tablica lub urządzenie były 
zamocowane, do stanu spójnego z otoczeniem, zapewniając jego należyty stan estetyczny i techniczny;

4) w przypadku gdy dostosowanie polega wyłącznie na  konieczności ograniczenia ilości tablic reklamowych 
lub urządzeń reklamowych na danej nieruchomości, o wyborze pozostawionych tablic reklamowych lub 
urządzeń reklamowych decyduje właściciel nieruchomości.

Rozdział 3
Obiekty małej architektury

§ 7.  Ustala się następujące ogólne zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich 
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury przy zachowaniu minimum 1,5 m szerokości 
swobodnego przejścia pieszego;

2) dla mebli miejskich nakazuje się stosowanie kolorystyki naturalnej materiałów, z dopuszczeniem 
zastosowania do drewna lazur ochronnych niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów oraz 
malowania elementów metalowych i z tworzywa sztucznego w odcieniach od grafitu do czerni, 
z wyłączeniem:

a) obiektów zabytkowych, dla których nakazuje się zastosowanie kolorystyki oryginalnej,

b) placów zabaw, dla których kolorystyki nie określa się;

3) dopuszcza się sytuowanie śmietników:

a) jako pojemników półpodziemnych, przy czym :

- część nadziemna powinna mieć wysokość nie większą niż 1,3 m;

- dopuszcza się jako materiały jedynie: metal w odcieniu naturalnym materiału lub malowany 
w odcieniach od grafitu do czerni, tworzywo sztuczne malowane od grafitu do czerni, drewno 
lakierowane na kolor naturalny,

b) w formie naziemnej pergoli śmietnikowej, wykonanej w lekkiej konstrukcji stalowej z przęsłami 
ażurowymi, z wypełnieniem ścian pergoli wykonanych z ażurowych siatek stalowych typu „mesh”, 
ażurowych, perforowanych stalowych siatek cięto-ciągnionych, lameli metalowych w układzie 
poziomym lub wykończone drewnem lakierowanym z desek w układzie pionowym.

§ 8. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszych Zasad obiekty małej architektury nie wymagają 
dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale, przy czym dopuszcza się ich 
translokację w obszarze gminy.

Rozdział 4
Ogrodzenia

§ 9.  Ustala się następujące ogólne zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:
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1) nakazuje się zachowanie istniejących ogrodzeń zabytkowych, w tym ich cech stylistycznych i kolorystyki, 
z dopuszczeniem  możliwości ich odtworzenia;

2) ogranicza się wysokość ogrodzeń do 2,2 m, z wyłączeniem ogrodzeń obiektów sportowych;

3) ogranicza się powierzchnię ogrodzenia sytuowaną jako pełną do 40% elewacji;

4) zakazuje się stosowania dla ogrodzeń następujących materiałów: prefabrykatów 
betonowych, blach, tworzyw sztucznych,  plandek, europalet, materiałów rozbiórkowych, elementów 
mogących zagrażać bezpieczeństwu tj. drutu kolczastego, chyba że wynika to z przepisów odrębnych; 
zakaz nie dotyczy tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

5) zakazuje się grodzenia otwartych terenów zieleni: lasów, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, pól, 
nieużytków zielonych, dolin rzecznych, oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo: w granicach 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, w strefach ścisłej ochrony i regulacji hydrologicznej oraz 
w granicach korytarzy ekologicznych, chyba że wynika to z przepisów odrębnych; zakaz nie dotyczy 
parków, skwerów i zieleńców oraz ogrodzeń technicznych, związanych z chowem zwierząt;

6) w zakresie ogrodzeń tymczasowych ogródków gastronomicznych:

a) ogranicza się wysokość ogrodzenia do 1 m,

b) dopuszcza się wyłącznie materiały budowlane takie jak: wiklina, rattan, drewno, metal,

c) minimum co drugie przęsło powinno być wyposażone w donicę z zielenią.

§ 10. Na całym obszarze Gminy Nysa zwalnia się wszystkie rodzaje ogrodzeń istniejące w dniu 
wejścia w życie Zasad, z obowiązku ich dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych 
w uchwale, przy czym dopuszcza się ich translokację w obszarze gminy.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/676/17

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Nysy, wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane.

Podmiot
składający
uwagę

Nr
uwagi

Treść uwagi w brzmieniu zgłoszonym przed podmioty o których mowa w art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrzenie Burmistrza Nysy z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej
w Nysie

3.

Mc Donald's
Polska
Sp. z o.o.

1. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga :
§ 5 pkt. 2)

Treść uwagi:
Znaki reklamowe na elewacji/dachu budynku:

a. 2 x znak świetlny ‘M’ o powierzchni reklamowej 0,92 m2 każdy (łączna powierzchnia
reklamowa 1,84 m2);

b. 3 x znak świetlny napis ‘McDonald’s o powierzchni reklamowej 3,27 m2 każdy (łączna
powierzchnia reklamowa 9,81 m2);

c. 2 x napis ‘McCafe’ o powierzchni reklamowej 1,50 m2 każdy (łączna powierzchnia
reklamowa 3,0 m2).

Wymienione powyżej znaki pełnią funkcję szyldów. Zgodnie z § 5 pkt. 2) dopuszcza się maksymalnie 4
szyldy, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości, po jednym z każdego rodzaju.
Stanowisko Burmistrza Nysy:
częściowo negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:

Rada Miejska
w Nysie
postanowiła
nie
uwzględnić
uwagi w
części
nieuwzględnio
nej przez
Burmistrza
Nysy.
Uzasadnienie
stanowiska
rozstrzygające
go o sposobie
rozpatrzenia
uwagi -
tożsame z
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Pismo zawierające uwagi zostało skonstruowane w sposób nie zawierający sprecyzowanego
oczekiwania. Prawdopodobną intencją podmiotu jest uzyskanie możliwości pozostawienia tablic
i urządzeń reklamowych (wymienionych w treści uwagi) pomimo, iż będą kolidować z określonymi
zapisami projektu Kodeksu Krajobrazowego dla Nysy*).

Projekt ten zakłada, zgodnie z upoważnieniem zawartym w upzp**), ograniczenie dotychczasowej
dowolności kształtowania informacji wizualnej o prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu.
Ograniczenie to jest nadaniem ram – spójnych i równych – dla wszystkich podmiotów, w obrębie
danego Obszaru. Ma ono na celu nie tylko poprawę estetyki przestrzeni publicznych i kształtowanie ładu
przestrzennego, lecz również poprawę czytelności reklam różnych podmiotów – zasady i warunki ich
kształtowania prowadzą do uporządkowania ich treści, walczą ze zjawiskiem „przekrzykiwania się
reklam” formatem i formą, dając podmiotom równiejsze szanse na zaprezentowanie swojej oferty.

Przyjmując takie założenie oraz wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom podjęto decyzję
o częściowym uwzględnieniu uwagi. Przy utrzymaniu zasady 4 sztuk szyldów dla działalności
dopuszczono stosowanie np. dwóch takich samych rodzajów szyldów (inaczej niż stanowiono wcześniej
„po jednym z każdego rodzaju”). Zaproponowano, w projekcie Kodeksu Krajobrazowego dla Nysy,
nowe brzmienie § 4. pkt 2.: „dopuszcza się maksymalnie 4 szyldy, które mogą być łącznie umieszczone
na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność, z wymienionych poniżej
rodzajów”.

Nie uwzględniono uwagi w zakresie dopuszczenia konkretnych, wymienionych rodzajów reklam,
gdyż zwolnienie jednego podmiotu z obowiązku dostosowania byłoby zwolnieniem podmiotowym
(niedopuszczonym prawnie) i nierównym traktowaniem, zaś wprowadzenie takich zasad dla wszystkich
podmiotów nie realizowałoby celów upzp.

uzasadnieniem
stanowiska
Burmistrza
Nysy.

2. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt. 3)

Treść uwagi:
Znaki reklamowe na terenie nieruchomości poza budynkiem:

a. 1 x pylon reklamowy o wysokości 30 m, z dwustronnymi znakami, składającymi się z:

- 1 x dwustronny znak ‘M’ o łącznej powierzchni 47,1 m2,

- 1 x dwustronna tablica z napisem ‘McCafe’ o łącznej powierzchni 16,7 m2.

Pylon, zgodnie z nomenklaturą wprowadzoną przez projekt uchwały, to totem - § 5 pkt. 17) ustala zakaz

Rada Miejska
w Nysie
postanowiła
nie
uwzględnić
uwagi.
Uzasadnienie
stanowiska
rozstrzygające
go o sposobie
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sytuowania totemów reklamowych w Obszarze I.

b. 3 x maszt flagowy o wysokości 10 m2 i dwustronna flaga każda o łącznej powierzchni
reklamowej 6 m2 (łącznie 18 m2) .

Zgodnie z § 5 pkt. 3) ustala się zakaz sytuowania flag reklamowych w Obszarze I.

Co do zasady pylony i maszty ustawiane są przy restauracjach, w których możliwa jest obsługa klientów
zmotoryzowanych. Stanowią one informację o znajdującej się przy nich restauracji dla osób znajdujących się w
jej okolicy. Pylon (totem) jest najważniejszym znakiem w restauracjach typu drive. Dopuszczona przez projekt
maksymalna wysokość 17 m nie spełni swojej funkcji – w takim przypadku pylon będzie zbędny. Biorąc pod
uwagę fakt, iż pylon usytuowany przy restauracji w Nysie, powstał na podstawie decyzji nr 726/14, tj.
pozwolenia na budowę z dnia 14 października 2014 roku, wnoszę o usunięcie tego ograniczenia w stosunku do
Obszaru I oraz o zwiększenie maksymalnej wysokości do min. 30 m.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Proponowane dopuszczenie dla Obszaru I dużych, agresywnych reklam, typu pylon czy flagi

w dodatku w rozmiarach jeszcze większych niż dopuszczone dla Obszaru II mija się z podstawowym
celem ustawy krajobrazowej, jakim jest dbałość o ład przestrzenny w polskich miastach, wsiach i na
terenach naturalnych. Dopuszczenie takich reklam w Obszarze I, którego większość stanowi obszar
wpisany do rejestru zabytków byłoby pogwałceniem zasad kształtowania przestrzeni miejskiej oraz
ustawy o ochronie zabytków.

Urządzenia reklamowe i tablice reklamowe sytuowane na podstawie pozwolenia na budowę
zostały potraktowane w sposób szczególny – poprzez wydłużony czas dostosowania. Wynika to przede
wszystkim z faktu przejścia procedur, zatwierdzających istnienie danych reklam w przestrzeni. Należy
jednak pamiętać, że upzp nie różnicuje reklam pod względem poziomu ich legalności tylko mówi, że do
zasad i warunków (...)***) mają być dostosowane wszystkie reklamy.

Ponadto warto zauważyć, że przedmiotowa restauracja sytuowana jest bezpośrednio przy bardzo
uczęszczanej drodze, kumulującej ruch całego rejonu Nysy. Zjazd do niej umiejscowiony jest tuż obok
jednego ze zjazdów z ronda, co oznacza, że kierowcy zwalniają tam do prędkości ok 20 km/h, widząc
więc doskonale nie tylko pojedyncze reklamy, a cały budynek restauracji.

rozpatrzenia
uwagi -
tożsame z
uzasadnieniem
stanowiska
Burmistrza
Nysy.
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3. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt. 4 oraz § 5 pkt. 14)

Treść uwagi:

Znaki reklamowe na tzw. linii drive na nieruchomości poza budynkiem:
a. 1 x pre-sell board o powierzchni reklamowej 3,88 m2, przedstawiający skróconą wersję

oferty produktowej McDonald’s;
b. 1 x drive thru canopy o powierzchni reklamowej 2,8 m2; stanowi też miejsce

przyjmowania zamówień od kierowców; zawiera daszek chroniący urządzenie;
c. 1 x menuboard 3-panelowy totem o powierzchni reklamowej 4,32 m2, przedstawiający

całą ofertę produktową dostępną w restauracji McDonald’s;
d. 1 x hero board o powierzchni reklamowej 8,12 m2, informujący kierowców o aktualnie

obowiązującej ofercie promocyjnej;
e. 1 x menuboard cenowy (cennik) o powierzchni reklamowej 2,1 m2;
f. 1 x dwustronna bramka wysokościowa o łącznej powierzchni reklamowej 6,50 m2.

Zgodnie z § 5 pkt. 4) ogranicza się maksymalną powierzchnię ekspozycji gablot ekspozycyjnych do 3m2 oraz
zgodnie z § 5 pkt. 14) dopuszcza się sytuowanie stojaków reklamowych wyłącznie w formie stojaka z menu o
powierzchni ekspozycyjnej do 0,3 m2.

Powyższe znaki mają na celu umożliwienie klientom zmotoryzowanym zapoznanie się z pełną ofertą produktową,
w tym promocyjną restauracji, złożenie zamówienia oraz bezpieczne poruszanie się na tzw. linii drive. Jest to
jedyny sposób na umożliwienie klientom dokonania zakupów bez wysiadania z samochodu. Ograniczenie
powierzchni ekspozycji gablot znacznie utrudni funkcjonowanie linii drive. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 maja
2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.) uwidacznia się cenę
oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający
porównanie cen. Zmniejszenie powierzchni cenników (zgodnie z założeniami projektu uchwały) może narazić
spółkę McDonald’s na kary pieniężne.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Wskazana podstawa prawna nie określa warunków i zasad sytuowania, gabarytów ani materiałów

budowlanych z jakich mogą być wykonane informacje o cenach towarów i usług (reklamach w myśl

Rada Miejska
w Nysie
postanowiła
nie
uwzględnić
uwagi.
Uzasadnienie
stanowiska
rozstrzygające
go o sposobie
rozpatrzenia
uwagi -
tożsame z
uzasadnieniem
stanowiska
Burmistrza
Nysy.
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ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Warto jednak zauważyć, że przedstawiona lista używanych reklam nie została zrewidowana w

odniesieniu do zasad i warunków (…) proponowanych w Kodeksie, gdyż 3 z wymienionych powyżej
reklam są dopuszczone w projekcie. Dokładnej analizy wymaga również stwierdzenie, czy „miejsce
przyjmowania zamówień” stanowi urządzenie reklamowe – zależy to bowiem od faktu występowania na
nim treści reklamowych, co nie zostało sprecyzowane we wniosku. Oznaczenie urządzenia „miejsce
przyjmowania zamówień” nie jest bowiem reklamą w myśl upzp.

Mając na względzie powyższe uwagę należy uznać za bezzasadną.

4. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt. 16

Treść uwagi:

Znaki kierunkowe na drogach wewnętrznych na nieruchomości poza budynkiem:
a. 4 x dwustronny znak kierunkowy o powierzchni reklamowej 1,14 m2 z każdej strony
(łącznie 9,12 m2).

Powyższe znaki mają na celu bezpieczną i wygodną dla gości restauracji organizację ruchu na nieruchomości.

Zgodnie z § 5 pkt. 16 zakazuje się sytuowania tablic wjazdowych na Obszarze I.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Celem dopuszczenia tablic wjazdowych jest umożliwienie przedsiębiorcom wskazania miejsca

i kierunku wjazdu dla budynków sytuowanych w oderwaniu od przestrzeni publicznych (szczególnie
w przypadku budynków wolno stojących, sytuowanych chaotycznie względem otoczenia) przy
równoczesnym wskazaniu nazwy lub logo podmiotu (w przypadku jednego wjazdu do kilku
podmiotów). Trudno jest zgodzić się ze stwierdzeniem, że przedmiotowa restauracja posiada nieczytelny
wjazd na teren na którym się znajduje.

Ponadto należy zauważyć, że uchwała dotyczy warunków i zasad (…) określonych wyłącznie
w zakresie art 37a upzp. Stąd praktykowane oznaczenia dla wjazdów, dostaw, kierunków

Rada Miejska
w Nysie
postanowiła
nie
uwzględnić
uwagi.
Uzasadnienie
stanowiska
rozstrzygające
go o sposobie
rozpatrzenia
uwagi -
tożsame z
uzasadnieniem
stanowiska
Burmistrza
Nysy.
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przemieszczania się oraz inne elementy oznakowania informacyjnego- bez wskazania podmiotu
gospodarczego do którego prowadzą, ze względu na fakt iż nie mieszczą się w zakresie definicji
reklamy nie są traktowane ani jako tablica reklamowa ani jako urządzenie reklamowe. Dopiero gdy do
funkcji informacyjnej zostały dołączone funkcje reklamowe – mówimy o reklamie i zagadnienie to
zostało uregulowane w uchwale. Same oznaczenia typu: „strzałka” czy napis „wyjazd” nie jest reklamą.

Dlatego uwaga jest bezzasadna.

5. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
-

Treść uwagi:
Znaki reklamowe na ogrodzeniu i meblach zewnętrznych:

a. ogrodzenie szklane o powierzchni reklamowej:
i. przęsło 150 cm: na każdym przęśle 2 pasy reklamowe o powierzchni 0,39 m2

każdy; 7 dwustronnych przęseł;
ii. przęsło 200 cm: na każdym przęśle 2 pasy reklamowe o powierzchni 0,385 m2

każdy; 10 dwustronnych przęseł;
b. parasole – średnica 510 cm: 5 x znak ‘M’, 2 parasole o łącznej powierzchni reklamowej

3,86 m2;
c. 3 x śmietnik drive thru lane o łącznej powierzchni grafik 1,90 m2 (2 pola na każdym

śmietniku o powierzchni 0,32 m2 każdy);
d. 2 x śmietnik w ogródku letnim o łącznej powierzchni grafik 0,18 m2 (powierzchnia

grafiki na każdym śmietniku 0,06 m2.

Wszystkie obiekty, które zostały umieszczone zgodnie z prawem (na podstawie pozwolenia na budowę czy
zgłoszenia robót budowlanych), nie powinny podlegać usunięciu. W związku z tym, wskazane w projekcie
terminy dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz szyldów, rażąco naruszają prawa nabyte.
Reasumując, przedstawiony projekt uchwały znacząco wpłynie na oznakowanie Restauracji McDonald’s,
głównie na tzw. linię drive’a i jej oznakowanie (znaki kierunkowe). Usunięcie wszystkich wskazanych w
projekcie niezgodnych z uchwałą elementów znacznie ograniczy widoczność restauracji, w wyniku czego
utrudnione zostanie prowadzenie restauracji.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
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negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
W uchwale zostały określone zasady mówiące o zakazie sytuowania reklam nie będących szyldami

(zgodnymi z zasadami i warunkami…) na ogrodzeniach, dopuszczono tablice reklamowe na śmietnikach
(np. nazwa firmy obsługującej) ale mniejsze 0,04 m2. Zapisy te są słuszne gdyż ograniczają w znacznym
stopniu chaos reklamowy polegający na sytuowaniu reklam na elementach zagospodarowania do tego
nie przeznaczonych.

Ponadto urządzenia reklamowe i tablice reklamowe sytuowane na podstawie pozwolenia na budowę
zostały potraktowane w sposób szczególny – poprzez wydłużony czas dostosowania. Wynika to przede
wszystkim z faktu przejścia procedur, zatwierdzających istnienie danych reklam w przestrzeni. Należy
jednak pamiętać, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu nie różnicuje reklam pod względem
poziomu ich legalności tylko mówi, że do zasad i warunków (...) mają być dostosowane wszystkie
reklamy.

Warto również w tym miejscu zauważyć, że w zasadzie nie istniała dotąd realna podstawa prawna
ograniczania woli podmiotu w zakresie sytuowania reklam według własnego pomysłu. Nawet jeśli
kompozycja urbanistyczna jasno pozwalała stwierdzić, że dana reklama nie może się pojawić, to nie
można było nie wydać zgody na jej sytuowanie. Problemy przynosiło również usuwanie samowoli
w tym zakresie. Dopiero spójne zasady zawarte w uchwale reklamowej pozwalają na kształtowanie
przestrzeni miejskiej w swoim zakresie.

Nie można się ponadto zgodzić ze stwierdzeniem iż uchwała „znacznie ograniczy widoczność restauracji, w
wyniku czego utrudnione zostanie prowadzenie restauracji”. Wprost przeciwnie – restauracja będzie wreszcie
widoczna, bo nie przesłonięta nadmiarem bodźców wizualnych. Przykłady restauracji na obszarach Parków
Kulturowych np. w Łodzi czy Krakowie pokazują, że estetyczne reklamy zachęcają klientów raczej niż
odstraszają, zaś ugruntowana pozycja na rynku pozostaje niezachwiana.

Castorama
Polska Sp. z
o.o.
i CASTIM
Sp. z o.o.

6. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 1 pkt 24)

Treść uwagi:
Wniosek o zmianę definicji „tablicy wjazdowej” w ten sposób, aby oznaczała ona także tablicę
wskazującą kierunek wyjazdu z nieruchomości, na której przedsiębiorca zamieszczający reklamę na tej
tablicy prowadzi działalność, a także tablicę wskazującą na inne zasady organizacji ruchu na tej
nieruchomości (np. drogę dla samochodów dostawczych). Umieszczanie takich tablic jest powszechne

Rada Miejska
w Nysie
postanowiła
nie
uwzględnić
uwagi.
Uzasadnienie
stanowiska
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na nieruchomościach, na których znajdują się centra handlowe lub wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe. Na tych nieruchomościach wytyczone są parkingi, drogi wewnętrzne, strefy dostaw, itp., na
których występuje duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych. Z tych względów wymienione tablice
pełnią istotną funkcję dla zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Nie ma
jednocześnie podstaw, aby tablice wskazujące wjazd traktować odmiennie od tablic wskazujących
wyjazd, strefę dostaw, itp.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Kodeks Krajobrazowy dla Nysy dotyczy warunków i zasad (…) określonych wyłącznie w zakresie

art 37a upzp. Stąd oznaczenia dla wjazdów, dostaw oraz inne elementy oznakowania informacyjnego,
ze względu na fakt iż nie mieszczą się w zakresie definicji reklamy, nie mogą być traktowane ani jako
tablica reklamowa ani jako urządzenie reklamowe. Tym samym nie będą podlegać oddziaływaniu
Kodeksu. Jeśli zaś do funkcji informacyjnej zostały dołączone funkcje reklamowe – mówimy wtedy
o reklamie i zagadnienie to zostało uregulowane w uchwale. Obserwowane w praktyce oznaczania
wjazdów na nieruchomości, gdzie jeden wjazd prowadzi do wielu podmiotów sytuowanych w różnych
miejscach i konieczne jest dodanie nazwy lub logo podmiotu do którego prowadzą, w myśl upzp
stanowią reklamę i zostały poddane regulacji w uchwale. Przy czym należy zwrócić uwagę, że
wskazanie wyjazdu nie ma już związku z działalnością do której się dojeżdża tylko z potrzebą wyjazdu.
Samo oznaczenie typu: „dostawa” czy „wyjazd” nawet jeśli zawiera np. infografikę samochodu
dostawczego czy wizerunek wyjeżdżającego samochodu nie jest reklamą. Dlatego uwaga jest
bezzasadna.

rozstrzygające
go o sposobie
rozpatrzenia
uwagi -
tożsame z
uzasadnieniem
stanowiska
Burmistrza
Nysy.

7. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 4 pkt 2) lit a) i b) Uchwały

Treść uwagi:
Wniosek o zmianę postanowień Uchwały dot. maksymalnych wymiarów szyldów (zarówno w

pasie reklamowym, jak i poza tym pasem) w odniesieniu do szyldów przedsiębiorców prowadzących
działalność w postaci powierzchniowych obiektów handlowych należących do sieci handlowych (w
szczególności Castorama) oraz niewprowadzanie w tym przypadku limitów powierzchni szyldów, o ile
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są one dostosowane do rozmiarów obiektu handlowego, na którym są umieszczone.
W przypadku szyldu Castorama zawiera on logo przedsiębiorcy (Castorama) o utrwalonej

i jednolitej formie (zarejestrowanej jako znak towarowy słowny i graficzny) i jest formą identyfikacji
wizualnej Castorama Polska, stosowaną w sposób jednolity, zgodnie z jedną koncepcją we wszystkich
sklepach Castorama na terenie Polski i za granicą. Szyld Castorama stanowi element koncepcji
architektoniczno-budowlanej obiektu handlowego i jego rozmiary, wygląd i rozmieszczenie podlegają
zatwierdzeniu przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu handlowego. Rozmiary
szyldów Castorama stosowane w obiektach handlowych w całej Polsce znacznie przekraczają rozmiary
określone w Uchwale (dotyczy to także szyldów innych przedsiębiorców prowadzących działalność
w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych). Szyldy umieszczone na obiekcie handlowym
Castorama w Nysie mają wymiary 6,4 m na 20 m (wysokość podana z uwzględnieniem trójkąta
stanowiącego element logo Castorama, który jest elementem przestrzennym, nie będącym tablicą
reklamową) oraz 2,4 m na 17 m.

Brak postulowanej zmiany § 4 pkt 2) lit a) i b) Uchwały oznaczałby nałożenie na Castorama
zakazu umieszczenia jej szyldu, który stanowi logo o treści i formie prawnie chronionej, stosowanego
we wszystkich sklepach w całej sieci Castorama, według jednej i spójnej koncepcji, która została
zatwierdzona w pozwoleniu na budowę obiektu handlowego. Byłoby to niedopuszczalne naruszenie
zasad wolności działalności gospodarczej. Należy jednocześnie podkreślić, że rozwiązania
architektoniczne i plastyczne stanowiącej część koncepcji budowy sklepów Castorama, zapewniają ich
estetyczny wygląd i w żaden sposób nie oddziałują negatywnie na krajobraz i ład przestrzenny.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia powyższej uwagi wnoszę o dopuszczenie pozostawienia
(także po okresie dostosowawczym) istniejących szyldów umieszczonych na obiekcie Castorama w
Nysie.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Istnieje kilka przesłanek, z powodu których uwaga winna być odrzucona w całości.
Po pierwsze istnienie tzw. „systemu brandingowego” czy też „korporacyjnej identyfikacji

wizualnej” nie funkcjonuje w obrocie prawnym (za wyjątkiem ew. umów cywilno-prawnych, które nie
są podawane do publicznej wiadomości), nie został też w żaden sposób wyróżniony czy wyłączony z
zakresu regulacji w upzp, stąd nie ma podstawy do ujmowania go w dokumentach będących aktami

rozstrzygające
go o sposobie
rozpatrzenia
uwagi -
tożsame z
uzasadnieniem
stanowiska
Burmistrza
Nysy.
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prawa miejscowego. Może funkcjonować w przestrzeni publicznej, gdy spełnia warunki prawne, w tym
zasady i warunki (…) po wejściu w życie.

Po drugie uwaga wynika z niezrozumienia intencji ustawodawcy. Wprowadził on bowiem
ustawową definicję szyldu, przez co należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 16d upzp: „(...) tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na
której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują” oraz dał możliwość ustalenia przez
gminę zasad i warunków ich sytuowania, gabarytów i liczby (art. 37a ust  2. upzp). Czytając powyższe
zapisy łącznie, należy stwierdzić, że jednoznaczne zakwalifikowanie danej tablicy reklamowej lub
urządzenia reklamowego jako szyld następuje w drodze:

1. stwierdzenia, czy spełniona jest definicja ustawowa szyldu;
2. spełnione zostały zasady i warunki (…) dla szyldów w uchwale;

Dopiero gdy spełnione zostały powyższe warunki łącznie możemy uznać daną tablicę reklamową
lub urządzenie reklamowe za szyld. Jeśli więc przedmiotowe logo przestrzenne „Castorama” nie
spełniło obu definicji, należy sprawdzić, czy spełnia pozostałe zasady i warunki dla tablic
reklamowych lub urządzeń reklamowych, nie będących szyldami (paragraf 5). Tam w pkt 6
znajdujemy zapis mówiący o tym że litery przestrzenne, logo przestrzenne, logotyp przestrzenny
są dopuszczone jako szyldy lub jako reklamy nie będące szyldami zgodnie z zasadami ogólnymi.
Czyli należy sprawdzić zgodność z paragrafem 3. Wynika z niego, że maksymalny wymiar
przedmiotowego napisu Castorama z przestrzenną formą daszku (co łącznie stanowi logo) może
byś sytuowane o ile wysokość budynku na którym się znajduje będzie wynosiła 6,4 m x 5 = 32
m. W przeciwnym wypadku rzeczona reklama musi zostać dostosowana zgodnie z par. 6 ust 2
Kodeksu Krajobrazowego dla Nysy.

Ponadto warto zauważyć, że zgodnie z art. 10a ust. 2 pkt 3a i 3b upzp obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 objęte są specjalnymi wymogami – muszą być ujęte w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Jest to wymóg podyktowany ponadprzeciętnie dużym spektrum
oddziaływania na obszar gminy i sąsiedztwa danej inwestycji. Wynika to nie tylko z rozmiaru obiektu,
ale również z wpływu na przestrzeń i funkcje miasta. Stąd przy tworzeniu projektu Uchwały zostały
przeanalizowane te relacje i zaproponowano zapisy ujmujące specyfikę obiektów tej wielkości. Oparto
się na zasadzie proporcji reklam względem obiektu, która została określona na wysokim, 20% poziomie
czy w zakresie wysokości – dwukrotności względem obiektu sąsiedniego. Wnioskiem z analiz było to,
że spójne zasady kształtowania krajobrazu reklamowego dla różnych rodzajów zabudowy zapewniają
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możliwość kształtowania ładu przestrzennego na oczekiwanym poziome. Zwrócić należy szczególną
uwagę na fakt, że stosowane obecnie przed Podmiot składający uwagę, na terenie Nysy formy reklam w
obszarze II nie zostały zakazane tylko ustanowiono spójne zasady i warunki sytuowania takich rodzajów
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Dodatkowo proponowane przez składającego uwagę rozwiązanie alternatywne zostało
sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia podmiotowego – jako kategorię przyjęto tablice
reklamowe i urządzenia reklamowe konkretnej działalności. Takie zapisy oznaczałyby, że nierówno
potraktowane zostały inne podmioty sytuujące inne tablice lub urządzenia reklamowe. Co więcej
zwolnienie takie nie znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o możliwości
zwolnienia jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (zob art 37a ust.
10).

8. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 1) Uchwały

Treść uwagi:
Wnoszę o zliberalizowanie zasad dotyczących umieszczania banerów i dopuszczenie umieszczania

banerów, także w innych przypadkach niż określone w § 5 pkt 1) Uchwały, w przypadku, gdyby takie
banery były umieszczone w Obszarze II, na budynku stanowiącym wielkopowierzchniowy obiekt
handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) lub budowli (np. wiacie na wózki)
zlokalizowanej na nieruchomości, na której wybudowany został taki obiekt handlowy. Wynika to ze
specyfiki tego rodzaju obiektów, w przypadku których rygorystyczne przepisy Uchwały mogą być
złagodzone bez szkody dla estetyki i ładu przestrzennego. Należy podkreślić, że w przypadku
Castorama sposób umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach handlowych stanowi część
koncepcji architektonicznej tego obiektu, co powoduje, że urządzenia reklamowe są ujednolicone pod
względem kolorystycznym i dostosowane do wyglądu budynku oraz spójne z zagospodarowaniem
terenu.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia powyższej uwagi wnoszę o dopuszczenie pozostawienia
(także po okresie dostosowawczym) istniejących banerów w Obszarze II, na budynku stanowiącym
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) lub budowli
(np. wiacie na wózki) zlokalizowanej na nieruchomości, na której wybudowany został taki obiekt
handlowy.
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Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Proponowane rozwiązanie zostało sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia,

o charakterze w dużej mierze podmiotowym (dotyczącego wąskiej grupy przedsiębiorstw handlowych)
– jako kategorię przyjęto sytuowanie na nieruchomości obiektu handlowego o powierzchni powyżej
2000 m2 – nierówno traktując inne podmioty sytuujące obiekty o analogicznej powierzchni ale innej
funkcji, np. sportowej.

Ponadto zwolnienie takie nie znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu
o możliwości zwolnienia jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą
architekturę (art. 37a ust. 10).

9. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 2) lit. b) Uchwały

Treść uwagi:
Wnoszę o dopuszczenie w Obszarze II billboardów o innych formatach niż określone w Uchwale,

w szczególności w przypadkach, gdy są one zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2). W praktyce
stosowane są billboardy o bardzo różnych formatach (powierzchniach). Nie ma podstaw do
ograniczania dopuszczalnych formatów. Wystarczające byłoby określenie maksymalnej dopuszczalnej
powierzchni, np.18 m2 jak podano w Uchwale. Taka zmiana powinna dotyczyć w szczególności
billboardów na elewacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia powyższej uwagi wnoszę o dopuszczenie pozostawienia
(także po okresie dostosowawczym) w Obszarze II istniejących billboardów o formatach innych niż
określone w Uchwale, w szczególności w przypadkach, gdy są one zlokalizowane na nieruchomości, na
której znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000
m2).

Stanowisko Burmistrza Nysy:
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negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Ujednolicenie wymiarów dopuszczonych billboardów ma na celu uniknięcie sytuowania tego

rodzaju reklamy w zbyt szerokim spektrum wymiarowym. Określenie jedynie górnej granicy
prowadziłoby do utrzymania chaosu związanego z nadmiarem formatów stosowanych przy sytuowaniu
tego rodzaju reklam.

Dodatkowo proponowane przez składającego uwagę rozwiązanie alternatywne zostało
sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia o charakterze w dużej mierze podmiotowym
(dotyczącego wąskiej grupy przedsiębiorstw handlowych) – jako kategorię przyjęto tablice reklamowe
i urządzenia reklamowe konkretnej działalności. Takie zapisy oznaczałyby, że nierówno potraktowane
zostały inne podmioty sytuujące inne tablice lub urządzenia reklamowe. Co więcej zwolnienie takie nie
znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o możliwości zwolnienia
jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (zob art 37a ust.
10).

10. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 2) lit. c) Uchwały

Treść uwagi:
Wnoszę o zliberalizowanie zasad dotyczących billboardów wolnostojących, umieszczonych

w Obszarze II, na budynku stanowiącym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2), w ten sposób, że dopuszcza się także billboardy umieszczone w mniejszej
niż 1 m odległości od krawędzi, uskoków, detali architektonicznych i okien na danej elewacji. Wynika to
ze specyfiki tego rodzaju obiektów, w przypadku których rygorystyczne przepisy Uchwały mogą być
złagodzone bez szkody dla estetyki i ładu przestrzennego. Należy podkreślić, że w przypadku Castorama
sposób umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach handlowych stanowi część koncepcji
tego obiektu, co powoduje, że urządzenia reklamowe są ujednolicone pod względem kolorystycznym
i dostosowane do wyglądu budynku oraz spójne z zagospodarowaniem terenu.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia powyższej uwagi wnoszę o dopuszczenie pozostawienia
(także po okresie dostosowawczym) istniejących billboardów umieszczonych, w Obszarze II, na
budynku stanowiącym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej
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2.000 m2), w mniejszej niż innych niż 1 m odległości od krawędzi, uskoków, detali architektonicznych i
okien na elewacji tego budynku.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Jednym z głównych powodów dla których ustawodawca przygotował tzw. ustawę krajobrazową

był fakt chaotycznego sytuowania reklam na elewacjach obiektów – zarówno w sposób utrudniający
życie mieszkańców (przesłanianie okien) jak i zakłócający, czy dysharmonizujący wystrój (kompozycję
architektoniczną czy plastyczną) elewacji. Stąd konieczne było określenie odległości od kluczowych
elementów architektonicznych.

Dodatkowo proponowane przez składającego uwagę rozwiązanie alternatywne zostało
sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia o charakterze w dużej mierze podmiotowym
(dotyczącego wąskiej grupy przedsiębiorstw handlowych) – jako kategorię przyjęto tablice reklamowe
i urządzenia reklamowe konkretnej działalności. Takie zapisy oznaczałyby, że nierówno potraktowane
zostały inne podmioty sytuujące inne tablice lub urządzenia reklamowe. Co więcej zwolnienie takie nie
znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o możliwości zwolnienia
jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (zob art 37a ust.
10).

Nysy.

11. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 2) lit. d) Uchwały

Treść uwagi:
Wnoszę o zliberalizowanie zasad dotyczących billboardów wolnostojących, umieszczonych

w Obszarze II, na nieruchomości, na której usytuowany jest wielkopowierzchniowy obiekt handlowy
(o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), w ten sposób, że dopuszcza się także:

- bilboardy niezwiązane trwale z gruntem;
- bilboardy umieszczone na konstrukcji składającej się dwóch słupów;
- umieszczone na jednej nieruchomości (jeżeli jest o nieruchomość, na której usytuowany jest
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wielkopowierzchniowy obiekt handlowy) w odległości mniejszej niż 75 m od innych bilboardów na tej
samej działce.

Wyłączenie jest uzasadnione ze względu na szczególną charakterystykę nieruchomości, na których
sytuowane są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Nieruchomości te mają dużą powierzchnię, są
zagospodarowane w sposób pozwalający na większą różnorodność i zagęszczenie urządzeń
reklamowych bez szkody dla walorów estetycznych nieruchomości. Rozmieszczenie i rodzaj urządzeń
reklamowych stanowią element zagospodarowania nieruchomości.

Jednocześnie, w przypadku negatywnego rozpatrzenia uwagi o powyższej treści wnoszę
o dopuszczenie pozostawienia (także po okresie dostosowawczym) bilboardów wolnostojących
niezwiązanych trwale z gruntem, umieszczonych na konstrukcji składającej się z dwóch słupów,
umieszczonych na jednej nieruchomości w odległości mniejszej niż 75 m od innych bilboardów na tej
samej działce, wprzypadku, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki: 1) te bilboardy są
usytuowane na terenie nieruchomości, na której został wybudowany wielkopowierzchniowy obiekt
handlowy (tj. obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), oraz 2) te bilboardy są
umieszczone tej nieruchomości w dniu wejścia w życie Uchwały.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Wskazane w projekcie uchwały odległości, wytyczne dla fundamentowania, czy jednolitego

systemu konstrukcji (jednosłupowej) pozwalają na zapanowanie nad chaotycznym sytuowaniem dużych
tablic reklamowych o wszystkich możliwych gabarytach, w natłoku względem innych tablic i
chaotycznej formie architektonicznej. Fakt istnienia systemowo zaplanowanych miejsc, wypełnionych
przez zaprojektowany system billboardów nie oznacza jeszcze wysokiej jakości zagospodarowania
przestrzeni. Kilka tablic sytuowanych obok siebie będzie stanowiło większą przesłonę dla krajobrazu (a
z obrzeży Nysy widać góry przy dobrej pogodzie) niż tablice reklamowe sytuowane w większej
odległości. Konstrukcja jednosłupowa daje większą gwarancję wysokiej jakości estetycznej ze względu
na oddziaływanie większych sił niż w przypadku dwóch słupów – wymagają więc staranniejszego
zaprojektowania.

Dodatkowo proponowane przez składającego uwagę rozwiązanie alternatywne zostało
sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia o charakterze w dużej mierze podmiotowym
(dotyczącego wąskiej grupy przedsiębiorstw handlowych) – jako kategorię przyjęto tablice reklamowe
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i urządzenia reklamowe konkretnej działalności. Takie zapisy oznaczałyby, że nierówno potraktowane
zostały inne podmioty sytuujące inne tablice lub urządzenia reklamowe. Co więcej zwolnienie takie nie
znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o możliwości zwolnienia
jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (zob art 37a ust.
10).

12. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 3) lit. c) Uchwały

Treść uwagi:
Wnoszę o zliberalizowanie zasad dotyczących flag reklamowych wolnostojących, umieszczonych

w Obszarze II, na nieruchomości, na której usytuowany jest wielkopowierzchniowy obiekt handlowy
(o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), w ten sposób, że dopuszcza się także nieznaczne
przekroczenie powierzchni ekspozycyjnej flagi reklamowej (o nie więcej niż 1 m w stosunku do
powierzchni określonej w Uchwale).

Wyłączenie jest uzasadnione ze względu na szczególną charakterystykę nieruchomości, na których
sytuowane są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Nieruchomości te mają dużą powierzchnię, są
zagospodarowane w sposób pozwalający na większą różnorodność i zagęszczenie urządzeń
reklamowych bez szkody dla walorów estetycznych nieruchomości. Rozmieszczenie i rodzaj urządzeń
reklamowych stanowią element zagospodarowania nieruchomości.

Jednocześnie, w przypadku negatywnego rozpatrzenia uwagi o powyższej treści wnoszę
o dopuszczenie pozostawienia (także po okresie dostosowawczym) flag reklamowych wolnostojących
umieszczonych w Obszarze II, na nieruchomości, na której usytuowany jest wielkopowierzchniowy
obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), w ten sposób, że dopuszcza się także
nieznaczne przekroczenie powierzchni ekspozycyjnej flagi reklamowej (o nie więcej niż 1 m w stosunku
do powierzchni określonej w Uchwale), w przypadku, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki:
1) te flagi usytuowane na terenie nieruchomości, na której został wybudowany wielkopowierzchniowy
obiekt handlowy (tj. obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), oraz 2) te flagi są
umieszczone tej nieruchomości w dniu wejścia w życie Uchwały.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne
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Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Należy zwrócić uwagę, że projekt uchwały jest już bardzo liberalny w tym zakresie – w ogóle

dopuszcza duże flagi wolnostojące, wychodząc naprzeciw potrzebom różnych podmiotów, które
korzystają z tego typu reklam. Nie podano który wymiar miałby ulec zwiększeniu, stąd trudno jest
wprowadzić zmianę, która by satysfakcjonowała podmiot.

Dodatkowo proponowane przez składającego uwagę rozwiązanie alternatywne zostało
sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia o charakterze w dużej mierze podmiotowym
(dotyczącego wąskiej grupy przedsiębiorstw handlowych) – jako kategorię przyjęto tablice reklamowe
i urządzenia reklamowe konkretnej działalności. Takie zapisy oznaczałyby, że nierówno potraktowane
zostały inne podmioty sytuujące inne tablice lub urządzenia reklamowe. Co więcej zwolnienie takie nie
znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o możliwości zwolnienia
jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (zob art 37a ust.
10).

13. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 13) Uchwały (dot. siatki reklamowej - są dwa punkty 13)

Treść uwagi:
Wnoszę o zliberalizowanie zasad dotyczących umieszczania siatki reklamowej i dopuszczenie

umieszczania siatki reklamowej, także w innych przypadkach niż określone w § 5 pkt 13) Uchwały,
w przypadku, gdy taka siatka reklamowa byłaby umieszczona w Obszarze II, na budynku stanowiącym
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) lub budowli
(np. wiacie na wózki) zlokalizowanej na nieruchomości, na której wybudowany został taki obiekt
handlowy. Wynika to ze specyfiki tego rodzaju obiektów, w przypadku których rygorystyczne przepisy
Uchwały mogą być złagodzone bez szkody dla estetyki i ładu przestrzennego. Należy podkreślić, że w
przypadku Castorama sposób umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach handlowych
stanowi część koncepcji tego obiektu, co powoduje, że urządzenia reklamowe są ujednolicone pod
względem kolorystycznym i dostosowane do wyglądu budynku oraz spójne z zagospodarowaniem
terenu.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia powyższej uwagi wnoszę o dopuszczenie pozostawienia
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(także po okresie dostosowawczym) istniejących siatek reklamowych, jeżeli umieszczone są one
w Obszarze II, na budynku stanowiącym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2) lub budowli (np. wiacie na wózki) zlokalizowanej na nieruchomości,
na której wybudowany został taki obiekt handlowy.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
częściowo negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Stanowisko pozytywne w zakresie poprawy numeracji.
Nie uwzględniono uwagi w pozostałym zakresie.
Proponowane rozwiązanie zostało sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia

o charakterze w dużej mierze podmiotowym (dotyczącego wąskiej grupy przedsiębiorstw handlowych)
– jako kategorię przyjęto sytuowanie na nieruchomości obiektu handlowego o powierzchni powyżej
2000 m2 – nierówno traktując inne podmioty sytuujące obiekty o analogicznej powierzchni ale innej
funkcji – np. sportowej.

Ponadto zwolnienie takie nie znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o
możliwości zwolnienia jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (art
37a ust. 10).
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Burmistrza
Nysy.

14. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 16) lit. b) i c) Uchwały

Treść uwagi:
Wnoszę o zliberalizowanie zasad dotyczących tablic wjazdowych, umieszczonych w Obszarze II,

na nieruchomości, na której usytuowany jest wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2), w ten sposób, że:

- dopuszcza się tablice wjazdowe niezwiązane trwale z gruntem
- dopuszcza się tablice wjazdowe o większej powierzchni (nie większej niż 12 m2)
Postanowienia Uchwały dot. sytuowania tablic wjazdowych nie uwzględniają dotychczasowej

praktyki oraz funkcji tablic wjazdowych. Tablice wjazdowe sytuowane są przy drogach, na parkingach,
itp. w miejscach, w których ze względu na zmianę organizacji ruchu, konieczność częstych remontów
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powierzchni, zmian organizacji ruchu, itp. niewskazane i niecelowe jest umieszczanie urządzeń trwale
związanych z gruntem. Przy czym brak trwałego związania z gruntem w przypadku tablic wjazdowych
oznacza tylko możliwość szybkiego zdemontowania tablicy, jeżeli jest to wymagane, natomiast
pozostaje bez wpływu na estetykę takiej tablicy oraz bezpieczeństwo (jest ona mocno przytwierdzona do
gruntu).

Ponadto zmniejszenie dopuszczalnych powierzchni tablic wjazdowych zlokalizowanych na
nieruchomościach, na których są handlowe obiekty wielkopowierzchniowe, do rozmiarów podanych
w Uchwale spowodowałoby, że tablice te utraciłyby nie tylko swoje funkcje reklamowe, ale i
informacyjne, gdyż napis nie byłby wystarczająco widoczny dla kierowców. W ten sposób tablice
wjazdowe utraciłyby swoją podstawową funkcję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji
ruchu pojazdów na drogach dojazdowych i parkingach do obiektów handlowych.

Jednocześnie, w przypadku negatywnego rozpatrzenia uwagi o powyższej treści wnoszę
o dopuszczenie pozostawienia (także po okresie dostosowawczym) tablic wjazdowych (z
uwzględnieniem uwagi do § 1 pkt 24 Uchwały) umieszczonych w Obszarze II, na nieruchomości, na
której usytuowany jest wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej
2.000 m2), w ten sposób, że dopuszcza się także: 1) tablice wjazdowe niezwiązane stale z gruntem, 2)
dopuszcza się tablice wjazdowe o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w przypadku, gdy spełnione
będą łącznie następujące warunki: 1) te tablice usytuowane są na terenie nieruchomości, na której został
wybudowany wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (tj. obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży
powyżej 2.000 m2), oraz 2) te tablice są umieszczone tej nieruchomości w dniu wejścia w życie
Uchwały.

Stanowisko Burmistrza Nysy:
negatywne

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:
Kodeks Krajobrazowy dla Nysy dotyczy warunków i zasad (…) określonych wyłącznie w zakresie

art 37a upzp. Stąd oznaczenia dla wjazdów, dostaw oraz inne elementy oznakowania informacyjnego, ze
względu na fakt iż nie mieszczą się w zakresie definicji reklamy, nie mogą być traktowane ani jako
tablica reklamowa ani jako urządzenie reklamowe. Tym samym nie będą podlegać oddziaływaniu
Kodeksu. Jeśli zaś do funkcji informacyjnej zostały dołączone funkcje reklamowe – mówimy wtedy o
reklamie i zagadnienie to zostało uregulowane w projekcie Kodeksu. Obserwowane w praktyce
oznaczania wjazdów na nieruchomości, gdzie jeden wjazd prowadzi do wielu podmiotów sytuowanych
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w różnych miejscach i konieczne jest dodanie nazwy lub logo podmiotu do którego prowadzą, w myśl
upzp stanowią reklamę i zostały poddane regulacji w uchwale. Przy czym należy zwrócić uwagę, że
wskazanie wyjazdu nie ma już związku z działalnością do której się dojeżdża tylko z potrzebą wyjazdu.
Samo oznaczenie typu: „dostawa” czy „wyjazd” nawet jeśli zawiera np. infografikę samochodu
dostawczego czy wizerunek wyjeżdżającego samochodu nie jest reklamą.

Ponadto wymóg trwałego związania z gruntem i ograniczenie wymiarów jest podyktowane
estetyką i funkcją takiej reklamy. Pierwsze oznacza konieczność fundamentowania zamiast sytuowania
na płycie betonowej (co jest ponadto niebezpieczne dla pojazdów), drugie zaś ma ograniczyć przerost
informacji na takiej tablicy. Jak sama nazwa wskazuje chodzi o oznaczenie wjazdu do danej działalności
a nie coś więcej. Do dodatkowej informacji dedykowane są np. pylony lub gabloty.

Dodatkowo proponowane przez składającego uwagę rozwiązanie alternatywne zostało
sformułowane w sposób, który prowadzi do zwolnienia o charakterze w dużej mierze podmiotowym
(dotyczącego wąskiej grupy przedsiębiorstw handlowych) – jako kategorię przyjęto tablice reklamowe
i urządzenia reklamowe konkretnej działalności. Takie zapisy oznaczałyby, że nierówno potraktowane
zostały inne podmioty sytuujące inne tablice lub urządzenia reklamowe. Co więcej zwolnienie takie nie
znajduje podstawy prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o możliwości zwolnienia
jakichkolwiek rodzajów istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych – ustawodawca potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (zob art 37a ust.
10).

15. Wskazanie zakresu jakiego dotyczy uwaga:
§ 5 pkt 17) lit. c) Uchwały

Treść uwagi:
Wnoszę o zliberalizowanie zasad dotyczących totemów reklamowych, umieszczonych w Obszarze

II, na nieruchomości, na której usytuowany jest wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2), w ten sposób, że dopuszcza się lokalizowanie na takich nieruchomościach
totemów o większych gabarytach, w szczególności o wysokości nie przekraczającej 25 m
i o maksymalnych wymiarach formy przestrzennej nieprzekraczających 35 m2.

Wyłączenie jest uzasadnione ze względu na szczególną charakterystykę nieruchomości, na których
sytuowane są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
sytuowane są poza centrum miasta, na obszarach przeznaczonych na prowadzenie działalności
handlowej wraz z towarzyszącymi usługami. W stosunku do tych obiektów i obszarów uzasadnione jest
stosowanie mniej rygorystycznych ograniczeń w zakresie umieszczania tablic i urządzeń reklamowych.
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Ze względu na dużą kubaturę obiektów handlowych rozmiary tablic i urządzeń reklamowych, w tym
totemów reklamowych, przekraczają zwykle maksymalne rozmiary dopuszczone zgodnie z Uchwałą,
a jednocześnie nie narusza to proporcji urządzenia reklamowego do powierzchni elewacji lub kubatury
obiektu. Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku obiektów Castorama totemy reklamowe
umieszczane na terenie Nieruchomości, są spójne co do koncepcji kolorystycznej, graficznej, itp. ze
standardem przyjętym dla innych tablic i urządzeń reklamowych usytuowanych na terenie otaczającym
obiekt handlowy oraz z kolorystyką i bryłą budynku obiektu handlowego. Totemy reklamowe z logo
Castorama stanowią element koncepcji zagospodarowania nieruchomości, na których zlokalizowane są
sklepy Castorama. Koncepcja ta przewiduje umieszczanie totemów reklamowych o gabarytach znacznie
przekraczających rozmiary proponowane w Uchwale, co jest zgodne z praktyką innych przedsiębiorców
prowadzących działalność w obiektach wielkopowierzchniowych.

Wobec powyższego zachowanie rygorystycznych ograniczeń dotyczących wielkości totemów
reklamowych przewidzianych w Uchwale, narażałoby Castorama i innych przedsiębiorców
prowadzących działalność w obiektach wielkopowierzchniowych. na duże koszty związane z
koniecznością usunięcia części istniejących totemów reklamowych, z czym związana byłaby także utrata
nakładów poniesionych na ich realizację. Ponadto, dostosowanie totemów reklamowych
zlokalizowanych na nieruchomościach, na których znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe do ograniczeń nałożonych Uchwałą powodowałoby, że nie spełniałyby one swojej funkcji
informacyjnej (nie byłyby wystarczająco widoczne). W konsekwencji niezastosowanie postulowanego
zwolnienia stanowiłoby daleko idące ograniczenie swobody działalności gospodarczej, a jednocześnie
wprowadzenie zwolnienia nie jest sprzeczne z celami Uchwały.

Jednocześnie, w przypadku negatywnego rozpatrzenia uwagi o powyższej treści wnoszę
o dopuszczenie pozostawienia (także po okresie dostosowawczym) totemów reklamowych
umieszczonych w Obszarze II, na nieruchomości, na której usytuowany jest wielkopowierzchniowy
obiekt handlowy (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), w ten sposób, że dopuszcza się
lokalizowanie na takich nieruchomościach totemów o większych gabarytach, w szczególności o
wysokości nie przekraczającej 25 m i o maksymalnych wymiarach formy przestrzennej
nieprzekraczających 35 m2, w przypadku, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki: 1) te totemy
usytuowane na terenie nieruchomości, na której został wybudowany wielkopowierzchniowy obiekt
handlowy (tj. obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), oraz 2) te totemy są
umieszczone tej nieruchomości w dniu wejścia w życie Uchwały.

Stanowisko Burmistrza Nysy:

stanowiska
Burmistrza
Nysy.
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negatywne
Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza Nysy:

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 10a ust. 2 pkt 3a i 3b obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 objęte są specjalnymi wymogami – muszą być ujęte w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Jest to wymóg podyktowany ponadprzeciętnie dużym spektrum
oddziaływania na obszar gminy i sąsiedztwa danej inwestycji. Wynika to nie tylko z rozmiaru obiektu,
ale również z wpływu na przestrzeń i funkcje miasta. Stąd przy tworzeniu projektu Uchwały zostały
przeanalizowane te relacje i zaproponowano zapisy, ujmujące specyfikę obiektów tej wielkości. Stąd
oparto się na zasadzie proporcji reklam względem obiektu w zakresie wysokości – dwukrotność
względem obiektu sąsiedniego (zasady ogólne), ale nie więcej niż 17 m (zasady szczegółowe).
Proponowane rozwiązanie łamie obie zasady, pozwalając na sytuowanie totemu zbyt dużego w stosunku
do obiektu przy którym się znajduje i za dużego w ogóle.

Warto natomiast zwrócić uwagę, że określając terminy dostosowania szczególnie potraktowano
reklamy, które uzyskały pozwolenie na budowę, wydłużając czas ich dostosowania aż pięciokrotnie
w stosunku do innych reklam.

Z drugiej strony, proponowane rozwiązanie alternatywne zostało sformułowane w sposób, który
prowadzi do zwolnienia o charakterze w dużej mierze podmiotowym (dotyczącego wąskiej grupy
przedsiębiorstw handlowych) – jako kategorię przyjęto tablice reklamowe i urządzenia reklamowe
konkretnej działalności. Takie zapisy oznaczałyby, że nierówno potraktowane zostały inne podmioty
sytuujące inne tablice lub urządzenia reklamowe. Co więcej zwolnienie takie nie znajduje podstawy
prawnej w upzp, gdzie w art 37a brak jest zapisu o możliwości zwolnienia jakichkolwiek rodzajów
istniejących w dniu wejścia w życie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – ustawodawca
potraktował reklamy odmiennie niż np. małą architekturę (zob art 37a ust. 10).

*) Kodeks Krajobrazowy dla Nysy; Kodeks - oznacza zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, opracowane na podstawie art. 37a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);
**) upzp – oznacza ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);
***) zasad i warunków (...) – oznacza uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, określoną w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);
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Uzasadnienie

Na mocy uchwały XVIII/272/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 roku Burmistrz Nysy został
zobowiązany do przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie
Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Podstawowym celem, wskazanym w uchwale było wprowadzenie regulacji na obszarze Gminy Nysa,
pozwalających na harmonizowanie tablic i urządzeń reklamowych z kontekstem przestrzennym, w miejsce
znaczących luk i braków uregulowań prawnych w tym zakresie.

Należy przy tym podkreślić, że użyto wcześniej wszystkich dostępnych narzędzi, służących poprawieniu
ładu przestrzennego w tym zakresie, tj. wprowadzono w znaczącej części planów przestrzennych zapisy
regulujące zagadnienia związane z reklamami oraz przyjęto Zarządzenie Burmistrza Nysy nr 339/2015 z dnia
16 lipca 2015 r. w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach gminy
Nysa. Jednak żadne z powyższych nie obejmowało swoimi zapisami terenu całej gminy, przez co trudno
mówić o spójności przestrzennej funkcjonujących dotąd przepisów. Równocześnie, narastający w całej Polsce,
problem chaosu reklamowego doprowadził do wprowadzenia przepisów ogólnopolskich, pozwalających
gminom wprowadzać w formie prawa miejscowego regulacje w zakresie przedmiotowym. Ustawa z dnia 24
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.
poz. 774 ze zm.) wprowadziła zmianę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wprowadzając nowe definicje oraz artykuł 37a i 37b, które są podstawą do regulacji przedmiotowej
problematyki w postaci uchwały Rady Miejskiej.

Głównymi celami zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane jest:

1) dążenie do zachowania i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze gminy Nysa poprzez opracowanie
zasad prawa miejscowego;

2) ochrona krajobrazu kulturowego i tożsamości gminy Nysa, a także poprawa jej wizerunku poprzez
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni, w tym szczególnie niekontrolowanej
ekspansji reklamy zewnętrznej w zabytkowym krajobrazie miejskim i naturalnym;

3) skuteczna poprawa estetyki przestrzeni publicznych oraz wsparcie w procesie rewitalizacji zabytkowej
tkanki urbanistycznej;

4) wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności użytkowników przestrzeni publicznych, a także
dążenie do ogólnej lepszej jakości życia mieszkańców.

Przeprowadzone konsultacje społeczne wykazały potrzebę wprowadzenia zmian w prawie lokalnym, celem
poprawy stanu istniejącego, który według mieszkańców nie jest zadowalający. Jak wykazał wynik partycypacji
społecznej, prowadzonej między innymi za pomocą geoankiety, przeprowadzonej w dniach 6-19 marca 2017 r.
na próbie 480 osób, ponad 70% badanych stwierdziło, że „reklam jest za dużo”, ponad 65%, że „są za duże”i
ponad 70%, że zmiany są potrzebne jak najszybciej”.

W ramach przeprowadzonych konsultacji wypracowano Misję, którą ma realizować niniejsza uchwała:

Nysa staje się wzorem miasta dbającego o ład przestrzenny.
Poszanowanie wartości kulturowych zabytkowych budynków oraz
ochrona przez zaśmieceniem miejskiego i naturalnego krajobrazu
chaotycznymi tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi
jest podstawą dbania o najważniejsze dobro wspólne – przestrzeń
publiczną. Długo oczekiwane przez mieszkańców zmiany stają się
zauważalne gołym okiem – Nysa pięknieje!

W projekcie uchwały przewidziano regulację wszystkich zagadnień dopuszczonych zakresem ustawy
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwzględniono konieczność poszanowania praw nabytych
poprzez wydłużenie czasu dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, które zostały
usytuowane na podstawie przyjętego zgłoszenia zamiaru robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.
Potraktowano również jako bardzo istotne zagadnienia ochrony zabytków, w odniesieniu do których
zastosowano poważniejsze obostrzenia niż w odniesieniu do innych budynków i obszarów. Wytyczono obszar
I o wyższym poziomie restrykcji, w obrębie którego znajduje się cenny układ urbanistyczny śródmieścia Nysy
wpisany do rejestru zabytków . Podjęto starania aby doprowadzić do kompromisu między całkowitym
zakazem reklam, a pozostawieniem stanu istniejącego bez zmian.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wszystkie podmioty wskazane w art
37b ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073), czyli:

1)Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

2)Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3)Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie (przez milczącą zgodę),

4)Marszałka Województwa Opolskiego.

Projekt uchwały również wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.09.2017 r. do 06.10.2017 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie. W terminie składania uwag, tj. do dnia 20.10.2017 r., złożonych zostało
29 uwag, z czego Burmistrz Nysy rozstrzygnął:

1)14 uwag - pozytywnie,

2)2 uwagi częściowo negatywnie,

3)14 uwag negatywnie.

Jak z powyższego wynika uznać należy, iż niezbędne procedury zostały dochowane, jak również poziom
partycypacji społecznej i akceptacji proponowanych przez mieszkańców rozwiązań został zrealizowany na
wysokim poziomie, przekraczając obligatoryjne wymagania ustawowe.

Cały proces przygotowywania uchwały był ściśle nadzorowany przez przedstawiciela Nysy, Pana Romana
Jabłońskiego, Architekta Miejskiego, który akceptował w uzgodnieniu z Burmistrzem Nysy rozwiązania
szczegółowe, dbając o odpowiedni poziom realizacji celów ustawowych w projektowanym prawie lokalnym.

Mając na uwadze powyższe należy uznać podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.
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