
ffire [iffir ffi

ffiffiffi' ''vĘ, -'ł } tt*i
'.J-r,.. i ri

Raport końcowy
z konsultaci i społeCznych
dot, zasad i warunl<Ów sytuowania obiektÓw małej
architektury, tablic reklamowych i urzqdzeń
rel<lamowych oroz ogrodzeń w mieście lhtowice

\

ttil

0pracowanie:
Wydział l(omu ni l<acj i Społecznej

Urzędu Miasta l(atowice

l(atowice 2017



Spis treści:

l' lnformacje ogólne
o Podstawa prawna
o Przedmiotkonsultacji
. Cel konsultacji
o Zasię8 terytorialny konsultacji
o Terminprzeprowadzeniakonsultacji

ll. Wykorzystywane kanały komunikacji

lll. Formy przeprowadzenia konsultacji
o Ankietadiagnostyczna
o Spotkaniewarsztatowe
o Spotkanie podsumowujące

Zebrane wnioski mieszkańców

lnformacje pozostałe

tv.

V.

str. 2

str.2
str. 2

str. 2

str. 3

str. 3

str. 3

str. 4

str. 4

str. 6

str.22

str. 23

str. 23

Załączniki:

t.Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1235/2017 z dn. L4.o2.2oI7 r.

2.Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr !629/20!7 z dn.3.to.2o!7 r.

3.Raport z badania ankietowego

4. M ateriały ze spotka n ia konsu ltacyj n ego t8.og.zo!7

5. Protokół ze spotka n ia informacyj nego 30. 10 .2ot7

6.Wyniki konsultacji wrazze sposobem ustosunkowania się prezydenta miasta do zebranych
wniosków



Podstawa prawna

Uchwała nr XXXV|ll/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia Ż6 czerwca Żo13 r. w sprawie zasad

i trybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice'

Uchwała nr XVll/293/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 201-5 r. w sprawie

przygotowania projektu uchwały ustalającej ,,Zasady i warunki sytuowania obiektów małej

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice".

Zarządzenie nr 1Ż35/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1-4 lutego 2017 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad iwarunków sytuowania

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

w mieście Katowice, zmienione zarządzeniem nr L629/20L7 r. z dnia 3 październlka 2017 r'

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

W ramach prac początkowych, przygotowujących do przystąpienia do opracowania projektu

uchwały krajobrazowej, poproszono uczestników konsultacji w pierwszej kolejności o opinię

na temat sposobu postrzegania przestrzeni publicznej w mieście, a następnie o zaopiniowanie

propozycji rozwiązan dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu oraz o składanie

wniosków własnych'

Cel konsuttacji

lnformacje zebrane W trakcie procesu będą obok informacji uzyskanych W toku

przeprowadzonego dialogu technicznegol, opracowania wykonanego przez podmiot

zewnętrzny w zakresie Wykonanie prac poczqtkowych dla przygotowania projektu uchwały

ustalajqcej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych

i urzqdzeń reklamowych oroz ogrodzeń w mieście Kotowice oraz dodatkowych opracowań

dziedzinowych jak analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia uchwały krajobrazowej

i opłaty reklamowej- materiałem wyjściowym do opracowania projektu uchwały.

1Dialogtechniczny związany Z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu

uchwały ustalającej zasady iwarunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice - przeprowadzony W okresie marzec _ maj 2016 r'



Celem przyjętych finalnie regulacji ma

wszystkich elementów - reklamy, małej

pozytywnie na sposób ich odbioru, jakość

miasta.

być zapewnienie harmonijnego współistnienia

architektury i ogrodzeń, tak by wpływały one

przestrzeni w mieście oraz na ogólny wizerunek

Zasięg terytorialny

Do uczestnictwa w procesie zaproszono wszystkich mieszkańców miasta Katowice, zarządcow

nieruchomości, przedsiębiorców branży reklamowe1oraz ich przedstawicieli.

Termin przeprowadzenia konsultacji

Proces konsultacyjny rozpoczął się z dniem podpisania zarządzenia prezydenta miasta to jest

14 lutego 2017 r.,azakonczył w listopadzie2oL7 r'

. Badanie ankietowe przeprowadzono W dniach 1'3_27 marca Ż017 r.;

. Spotkanie warsztatowe odbyło się 18 września Ż0I7 r. o godz. 17:00 w sali

konferencyjnej Hotelu Angelo przy ul. Sokolskiej 24;
. 30 października Ż017 r. o godz. 17:oo w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej

23 odbyło się otwarte spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny.

lnformacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych i poszczególnych działaniach pojawiła się

w Biuletynie lnformacji Publicznej UMK, na stronie internetowej dedykowanej miejskim

konsultacjom - konsultacje.katowice.eu oraz na miejskim forum Platformie Konsultacji

Społecznych UMK. lnformacje rozsyłane były do mieszkańcóW poprzez Biuletyn lnformacyjny

Mieszkańca Katowic, do podmiotów gospodarczych za pośrednictwem poczty elektronicznej
(lista mailingowa klientów urzędu współpracujących W obszarze reklamy). Materiał

informacyjny pojawił się również w kwietniowym i czerwcowym numerze miesięcznika Nasze

Katowice. Terminy poszczególnych działań umieszczono na plakatach, dystrybuowanych

na terenie miasta poprzez filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, miejskie domy

kultury oraz jednostki oświatowe (katowickie szkoły/przedszkola) oraz za pośrednictwem

portali społecznościowych Facebook czy Twitter' Do badania ankietowego zachęcano również

za pomocą Katowickiego lnformacyjnego Serwisu sms. W trakcie każdego działania informacje

rozsyłane były do mediów poprzez dedykowany biuletyn informacyjny' Radni Rady Miasta

Katowice oraz Radni rad jednostek pomocniczych miasta Katowice

o kolejnych etapach konsultacji byli informowani drogą e-mailową.

Łącznie w konsultacjach wzięło udział 1406 osób (w tym 1'347 zaangazowało się poprzez

wypełnienie formularza ankietowego).



. Ankieta diagnostyczna

. Spotkaniewarsztatowe

. Spotkaniepodsumowujące

Ankieta diagnostyczna.

Celem badania było zebranie opinii respondentów w zakresie postrzegania przestrzeni

publicznej w mieście Katowice. Ponadto zadaniem ankietowanych było przedstawienie

pożądanych przez nich zmian, które odnalazłyby odzwierciedlenie w regulacjach ustalających

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń

reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice'

Badanie miało charakter sondy i polegało na dobrowolnym uczestnictwie zainteresowanych

mozliwością zabrania głosu mieszkańców Katowic, zarządców nieruchomości,
przed siębiorców branży rekla mowej l u b ich p rzedstawiciel i.

Zatem należy zaznaczyĆ, że udział w badaniu był otwarty dla wszystkich, zgodny z zasadą

inkluzywności' Anonimowe badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariuszową.

Respondenci mieli za zadanie wyrazić opinie w następujących kategoriach:

o lkategoria-reklamy,
o ll kateBoria - elementy małej architektury,
o lll kategoria - ogrodzenia.

Respondenci mogli wybrać miejsce iformę badania:

o Biuro obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice (Rynek 1)

o Dzielnicowe filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
o Miejski Dom Kultury Południe (ul. Stellera 4)

Badanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem kwestionariuszy papierowych

do samodzielnego wypetnienia. Ankiety mozna byto zostawić w jednej z urn zlokalizowanych

w ww. punktach.

o Portal internetowy katowice.eu

Badanie zostało przeprowadzone przY wykorzystaniu elektronicznego formularza

do samodzielnego wypełnienia.



W sondzie wzięło udział 1347 osob, W tym 330 respondentów wypełniło kwestionariusz

w formie papierowej, natomiast 1'oI7 osób skorzystało z mozliwości wypełnienia ankiety

online.

WYNIKI

Prawie 70%badanych uwaza, że istniejące reklamy zaburzają postrzeganie obiektów
zabytkowych, zespołów zabudowy zabytkowej lub obszarów zabytkowych
w Katowicach - widoku na nie bądź ich elewację.

o 64% badanych wskazała, że reklamy w Katowicach nie spełniają swojej funkcji.

o 89% respondentów jest zdania, ze w Katowicach mamy nadmiar reklam w przestrzeni

miasta.

Najbardziej przeszkadzającymi cechami reklamy według mieszkańców jest nadmierna
ich ilość w jednym miejscu, chaotyczne usytuowanie względem otoczenia i innych

reklam oraz niedostosowanie do architektury budynków i otoczenia.

W przestrzeni miasta mamy zbyt wiele wielkoformatowych tkanin z nadrukami
reklamowymi na ścianach budynków, tablic z plakatami wielkoformatowymi
na ścianach budynkóW oraz szyldów na ścianach budynków. To trzy najczęściej

wskazywa n e przez a n kietowa nych nośn i ki rekla my.

oceniając ilości małej architektury w mieście badani wskazywali, że przydałoby się
zdecydowanie więcej stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek.
W poszczególnych obszarach głosy rozkładały się następująco:

- centrum miasta - mieszkańcy wskazywali w pierwszej kolejności na niedobór
stojaków na rowery, donic z zielenią oraz koszy na śmieci;

- dzielnice - respondentom brakuje koszy na śmieci, ławek oraz stojaków na rowery;

- W przestrzeni parków, skwerów i innych terenów zielonych na pierwszym miejscu

lokuje się niedobór ławek, koszy na śmieci i latarni parkowych'

58% mieszkańców jest zdania, ze istniejące elementy małej architektury pozytywnie

wpływają na wizerunek miasta (suma odpowiedzi pozytywny i raczej pozytywny).

Ponad połowa badanych uwaza, ze ogrodzenia nie przeszkadzają w poruszaniu się
po mieście (suma odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie).

Według respondentów ogrodzenia moZna lokalizować przede wszystkim przY

wybiegach dla psów, ogródkach działkowych i prywatnych terenach. Nie powinny być

natomiast stawiane w miejscach publicznych, przy blokowiska ch oraz biurowcach.



. 88% Z Wszystkich badanych uwaza, ze kształt, materiał, kolorystyka i gabaryty ogrodzeń
w Katowicach powinny być objęte regulacjami.

lnformacje szczegółowe dotyczące badania zostały zawarte W Raporcie z badonio
ankietowego, który został opublikowany w miesiącu maju 2OL7 r. i stanowi załącznik nr 3 do

niniejszego raportu.

Spotkanie warsztatowe.

Celem spotkania było przedstawienie do zaopiniowania przygotowanych przez firmę PwC

propozycji rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu. Firma ta została

wybrana W przetargu na Wykonanie prac poczqtkowych dla przygotowania projektu uchwały

ustalajqcej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych

iurzqdzeń reklomowych oroz ogrodzeń w mieście Kotowice. Umowę z firmą podpisano

9 lutego 2oI7 r., a na wykonanie zleconych zadań przeznaczono okres 6 miesięcy.

W ramach prac podmiot zewnętrzny wykonał:

. inwentaryzację wybranych miejsc i obszarów miasta Katowice;

. określił podział obszaru miasta Katowice na strefy pod względem przestrzenno-

funkcjonalnym, W których powinno wystąpić zróżnicowanie zasad i warunków

sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ich rodzajóW, sytuowania obiektów
małej architektury, a także warunków, jakie powinny spełniać ogrodzenia;

r przygotował wstępne założenia dla zasad i warunków (w oparciu o wykonane prace)

dla potrzeb opracowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice.

Spotkanie warsztatowe miało miejsce 18 września Ż0L7 r. w sali konferencyjnej Hotelu Angelo
przY ul. Sokolskiej 24 i skupiło W znacznej mierze przedstawicieli przedsiębiorców

zainteresowanych tematem sytuowania reklam W naszym mieście. Spotkanie miało charakter

zamknięty - zainteresowane osoby zg|aszaly chęć uczestnictwa pod numerem telefonu

Wydziału Komunikacji Społecznej UMK (32) 25 93 654 lub adresem mailowym

konsultacje@katowice.eu. Łącznie W rozmowach wzięły udział 42 osoby.

Spotkanie było prowadzon e przez Zewnętrznego moderatora, a W roli specjalistów

występowali przedstawiciele firmy PwC, ktorzy w pierwszej części spotkania omówili
przygotowane propozycje rozwiązań dla miasta Katowice. Przygotowane materiały były

następnie punktem wyjścia do dyskusji uczestników. W trakcie spotkania pojawiały się
zarówno pytania do autorów wstępnych założeń, jak i wnioski do wykorzystania przy

opracowaniu projektu uchwały.

Materiały udostępnione na spotkaniu stanowiązałącznik nr 4 do niniejszego raportu'

W trakcie spotkania ustalono, że zainteresowane osoby do 3 października 2017 r. będą mogły

składać dodatkowe propozycje rozwiązan w zakresie określenia zasad i warunków sytuowania

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń



w mieście Katowice za pomocą miejskiego forum Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu

Miasta Katowice (pks.katowice.eu) oraz dodatkowo pod adresem mailowym

konsu ltacje @ katowice.eu.

Wykaz uwag, wniosków i zapytań zgłoszonych na spotkaniu konsultacyjnym Ws' zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz

ogrodzeń w mieście Katowice 18 września 2ot7 r.

Lp. Uwagi

l_. Wyniki badania ankietowego nie należy uznać za miarodajne, gdyz istniała możliwość wielokrotnego wypełnienia
ankiety przez jednego respondenta. Na 300 tys. mieszkańców liczba zwróconych ankiet w wymiarze 0,5 proc jest

wynikiem kiepskim. Badanie mozna było sfałszować, nie ma reprezentacyjności W tym badaniu. Badanie powinno

być przeprowadzone rzetelnie.

2. Czy zakaz używania banerów dotyczy wszystkich tego rodzaju nośników, niezależnie od materiału, z którego zostały

wykonane? lest różnica pomiędzy nieodpornym papierem a tworzywem, które bez problemu może funkcjonować
rok i dłużej. Jaka jest zatem definicja baneru?

3. Baner w ustawie został potraktowany jako tablica reklamowa. Wszystkie miasta popełniały błąd w swoich zapisach
wprowadzając swoją definicję dla banerów. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego juz wskazał na tę wadę
przy uchwalezŁodzi.

4. Czy inwentaryzacja dokonywana w ramach prac nad wytycznymi obejmowała również podział reklam pod kątem
legalności usytuowania? Czy sprawdzono, które z obecnych na terenie miasta reklam posiadają zgodę na ich
umieszczanie? Czy w projekcie uchwały będzie uwzględniona kwestia dot. funkcjonowania legalnych nośników
reklamowych, czy będą zapisy dot. okresu dostosowania się nowych zapisów, ew. wyłączeń? Z jakimi innymi
miastami PwC współpracuje w przedmiotowym zakresie?

5. Przygotowane propozycje rozwiązań są zbyt drastyczne' Kwestia ,,dzikich" reklam przy drogach nie budzi
kontrowersji i nalezy zmienić ten stan rzeczY' Uczestniczyłem w podobnym spotkaniu w Wałbrzychu. Problemem są

reklamy umieszczone przy wjazdach do miasta i to stanowi problem dla mieszkańców.

Jednakze likwidacja wszelakich reklam wielkoformatowych jest działaniem zbyt restrykcyjnym. Jakijest cel pozbycia

się reklam z miasta? To nie są rozwiązania mające zastosowania w innych europejskich lub światowych
metropoliach. Założenie, że mozna pozbyć się reklam z miasta -zamieniając je na szyldy i neony jest błędne. Szyldy

i neony mają formę reklamy stałej i są dedykowane działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu - sklepom,
punktom usługowym itp. Reklamy wielkoformatowe są reklamami zmiennymi czasowymi. Na jakiej podstawie

opracowujący ten dokument przyjęli załozenie, że reklamy do 18 m2 powierzchni są akceptowalne, ale większy
format już nie? Czy przedstawione załozenia są stosowane w innych miastach europejskich?

6. Reklama na fasadzie domu handlowego Zenit w prezentacji została przedstawiona jednoznacznie negatywnie. Jest

to reklama w pełni legalna, ma wszelkie konieczne pozwolenia i zgody. Dlaczego piętnuje się działania, które są

zgodne z prawem, a przy okazji próbuje się negatywnie nastawiać do tego rodzaju nośnika?



Lp. Uwagi

7. Zła droga legislacyjna jest obrana dla projektowania tej uchwały. Zabrakło oznaczenia celu wprowadzenia w życie

tej uchwały i szerokich konsultacji, z udziałem reprezentacji przedstawicieli Miasta. śledząc losy tozsamych uchwał
w innych miastach, jak np' w Ciechanowie należy stwierdzić, że wprowadzenie ,,na szybko" takich regulacji, nie ma

większych szanS powodzenia. Wprowadzono dodatkowo opłatę reklamową, przez niezadowolenie mieszkańców,

dotkniętych nowymi zapisami, po miesiącu z tych regulacji się wycofano. obecnie, przykładowo, wszystkie miasta

wpisują bezrefleksyjnie zakaz LED-ów, nie zdając sobie sprawę, że nowoczesne nośniki nie generują żadnych szkód,

dostosowują się do warunków pogodowych, światła itp. Uchwała raczej nie powinna skupiać się na szczegółach.

8. Uregulowania prawne są potrzebne - zaproponowane rozwiązania wymagają rzetelnej dyskusji. Mieszkańcom
nieład reklamowy naprawdę przeszkadza, a Miasto do tej pory tego problemu nie rozwiązało. Uchwała jest słuszna

i potrzebna.

9. ZawęŻając możliwości wykorzystania róznych nośników reklamy zakłóca się wolny rynek w tej branży. Po to istnieją
różnego rodzaju nośniki i formaty, aby z tej różnorodności można było korzystać. odnosi się wrazenie, że tą uchwałą
popada się ze skrajności w skrajność. W przestrzeni publicznej są zauwazalne negatywne zjawiska _ np. nieład

reklamowy przy ul. Goeppert - Mayer, mozna usunąć stare banery, odnowić lub wymienić stare szyldy na nowe.
Jednakze całkowity zakaz stawiania reklamy outdoorowej to cios również dla reklamodawców. Klienci są wybredni,
dla większości reklama, która miałaby negatywnie wpłynąć na estetykę miasta i źle się kojarzyć byłaby nie do
przyjęcia. W miastach europejskich takie reklamy z powodzeniem funkcjonują.

10. Miasto funkcjonuje z wpływów z podatków, W tym również opłat od wieczystego użytkowania, opłat z tytułu
dzierzawy itp. Brak reklam zmniejszy przychody właścicieli nieruchomości, na których Zamontowane są reklamy. Przy

wprowadzeniu ograniczeń trzeba się liczyć z mniejszymi wpływami. Przy takich działaniach należy zmniejszyć
podatki.

LL. Żadna uchwała nie może wprowadzać zapisów niezgodnych Z ,,ustawą krajobrazową", która jest dokumentem
nadrzędnym. Ta ustawa nie zawiera takich ograniczeń. Sąd Administracyjny wydałwyrok, zgodnie z którym stwierdził
nieważność tak przygotowanej uchwały. Czy autorzy zapoznali się z tym wyrokiem? Czy Miasto ma pomysł na

dostosowanie wytycznych dot. reklam do przepisów nadrzędnych - tj. ustawy? Miasto nie ma prawa regulować
reklamy mobilnej, materiałów, z których wykonano szyldy (a więc szyldów LED). Uchwała nie moze faworyzować
reklam promujących miasto' Wg wyroku uchwała nie może nie wskazywać warunków dostosowania reklam, jakie są

Zatem propozycje warun ków?

L2. W badaniu ankietowym nie padło żadne pytanie o murale reklamowe. Nie było zatem sugestii ze strony samych
mieszkańców, które wskazywałyby, ze jest to rodzaj reklamy niepoządanej lub nieakceptowanej. Skąd zatem pojawił

się w opracowaniu wniosek o całkowitym zakazie murali? Jest to jawna dyskryminacja i zupełnie niezrozumiała
decyzja, zwazywszy że według badań reklama ręcznie malowana cieszy się bardzo dobrym odbiorem społecznym.
To jest rękodzieło, w ten sposób wykorzystuje się ogromny potencjał artystów.

1_3. Siatka reklamowa według przedstawionych wytycznych jest zakazana. Co jednak z siatką reklamowo - remontową?
Do jakiej kategorii zaliczamy format 9 m2. powierzchni? Skąd w opracowaniu wzięły się wskazania dot. powierzchni?

Jakie jest źrodło opinii o negatywnym wpływie reklam LED-owych, dot. ich szkodliwości? Znane opracowania
zawierające wyniki badań ws' szkodliwości dotyczą lokalizacji przydrożnej, a nie terenów wysoko zurbanizowanych
i centrum miasta.
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1.4. Kompletny zakaz wykorzystania siatek wielkoformatowych nie jest punktem wyjścia do dyskusji. Czy badane były
potencjalne skutki ekonomiczne nie tylko dla branży reklamowej, ale takze z innych pokrewnych gałęzi

współpracujących z branżą reklamową - graficy, drukarnie, monterzy itp', właściciele nieruchomości, wspólnoty etc?
Reklamy umożliwiają remonty i inwestycje w nieruchomościach, w szczególności gdy są umieszczane na ścianach
szczytowych, technicznych. Do reklam wykorzystuje się pustostany i tzw. obiekty w wiecznej budowie, zasłaniając je

przy okazji - a to na pewno nie jest gorsze pod względem estetyki przestrzeni miejskiej niż ich wystawianie na widok
publiczny.

15. Reklama remontowa może być zamieszczana na czas 6-mcy nie częściej niżraz na 5 lat? Skąd te wyliczenia?

16. Nawet jezeli wyrok ws. uchwały nie jest prawomocny, to stwierdza jej nieważność. Paradoks jest taki, ze uchwała
pomimo niewaznych zapisów obowiązuje, a na właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców mogą być nakładane
kary' Powoduje to wielki chaos. Trzeba zatem brać odpowiedzialność za jakość tworzonego prawa. Jakie będą
warunki dostosowywania do nowych założen? Nie można doprowadzić do sytuacji, gdy poszczególne zapisy będą
wielora ko interpretowane.

17. Reklama outdoorowa jest najtańszym medium. Reklama w telewizji i prasie nisdy jej nie zastąpi.

18 Nie ma konsekwencji i równości w traktowaniu interesariuszy. Reklamy promocyjne Miasta mogą zawisnąć wszędzie
na dowolnych zasadach, chociaż przynajmniej część z nich nalezy traktować jako reklamy handlowe - płatne

komercyjne koncerty, festiwale etc. Jawnym przykładem faworyzowania jest umieszczanie reklam przy skrzyżowaniu
ul. Dudy Gracza - Roździeńskiego na ekranach dŹwiękochłonnych przy przejściu dla pieszych. Zaden inny podmiot
nie mógłby tej przestrzeni wykorzystać.Zakazywać należy na tych samych zasadach co zezwalać.

19. Czy PwC było obiektywne W opracowaniu, które przygotowało na zlecenie Miasta?

Ankieta jest tendencyjna.

20. Jak będzie uregulowana kwestia funkcjonowania neonów, które - jak wynika Z opracowania - są faworyzowanym
przez Miasto nośnikiem reklamy? Nośniki te nie są trwałe, często podlegają awariom, zużyciu, zniszczeniu. Ponadto
są to nośniki dotyczące prowadzonej w miejscu działalności. Nie mają takiego zastosowania jak reklamy zmienne,
okresowe.

2L. Format reklamy systemowej kończy się na 18 m2. Jakie są przesłanki do stworzenia takich konkretnych wytycznych?
Czy reklamy umiejscowione np. przy ul. Chorzowskiejszkodzą wizerunkowi Miasta? Jeżelitak, to w jaki sposób?

22. Dlaczego pojawiło się w opracowaniu założenie dot. odległości pomiędzy nośnikami reklamowymi wynoszące 50 m

od budynku, w jakich miejscach w praktyce taki billboard miałby stanąć? Przy takich regulacjach nikt nie będzie
w stanie postawić reklamy, bo takich wymogów nie da się spełnić. Czy była robiona symulacja w terenie?

23. Drogi przelotowe przebiegają w Katowicach przez centrum, jak

zainstalowane reklamy, czy obecne propozycje zmierzają do tego
loka liza cja ch ?

np' Chorzowska, przy drodze stoją legalnie
by usunąć wszystkie legalne nośniki w takich

24. Formaty 36 lub 48 m2 też zaliczająsię do rozmiarów standardowych, powszechnie występujących w ofercie rynkowej
branzy reklamowej. Dlaczego zatem nie dopuszcza się ich do wykorzystania w przyszłości, a WręcZ przeciwnie

całkowicie się ich zakazuje?
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25. Wszystkie potencjalne nowe regulacje, które miałyby zakazywać

zastosowanie w Katowicach, powinny mieć rzetelne uzasadnienie.

wprowadzenia takich ograniczeń.

wykorzystania nośników mających obecnie
W opracowaniu nie ma argumentacji co do

26. Rada Miasta Katowice nie moze wygasić nam pozwoleń budowlanych. Czy nośniki, które zostały wybudowane,

zostaną zachowane, czy moŻe nastąpi nakaz rozbiórki? Ustawa krajobrazowa ma bardzo wiele luk i nie reguluje

podstawowych kwestii. Czy będą zatem wyartykułowane transparentne zasady, które jednocześnie nie będą stały

W sprzeczności z innymi aktami prawnymi? Czy przewidziane zostaną kary za niedostosowanie się nowych regulacji?

Kto będzie weryfikował i egzekwował realizację tych przepisów w praktyce? Regulacje prawne powinny być realne,

możliwe do zrealizowania i weryfikacji.

27. Czy będą uwzględnione obszary, na których będzie mozna lokalizować reklamy, tzw. ,,commercial areas"? Należy

pamiętać, Ze muszą to być atrakcyjne dla reklamodawców przestrzenie publiczne. Jest bardzo duze zapotrzebowanie

na reklamy wielkoformatowe.

28. Miały zostać przedstawione załozenia dedykowane Katowicom, które byłyby

charakterem. W za m ian zaprezentowane propozycje powielają bezrefleksyjnie

i tak w praktyce się nie sprawdzają, a do tego nie są zgodne z prawem.

zgodne ze specyfiką miasta i jego

rozwiązania z innych miast - które

29. Zakaz reklam w ciągu komunikacyjnym to nieporozumienie. W przypadku zaistnienia takich przepisów w Warszawie

zostałoby poniżej 1% obecnie istniejących tam reklam.

30. Propozycją dla Urzędu Miasta jest oddolne Wypracowanie załozeń z zainteresowanymi podmiotami. Dochodząc do

nowych rozwiązań trzeba wykorzystać wiedzę i doświadczenie ekspertów oraz praktyków. Należałoby metodą

małych kroków zacząć od najbardziej wymagających zmian negatywnych zjawisk, które ewidentnie razą i zaburzają

estetykę przestrzeni.

31. Słowniczek nie jest kompletny. Brakuje wyjaśnienia takich terminów jak szyld banerowy, reklama wielkoformatowa.

32. Konieczne jest uwzględnienie aspektu ekonomicznego obecności reklam w przestrzeni publicznej. Założenia negują

specyfikę handlu.

33. Kwestia wyklejania witryn. Czy przy zakazie umieszczania reklamy, zasłonięcie żaluzjami witryn jest lepszym

rozwiązaniem? Aspekt wizualny jest równie Wazny jak wymiar praktyczny. Wyklejanie witryny ładną, profesjonalną

grafiką jest zdecydowanie lepszym sposobem na ukrycie chociażby zaplecza, które znajduje się w obiekcie. Jeżeli

wyjśćz załozenia, że to co nie jest reklamą jest dopuszczalne, to pojawia się pytanie, kiedy grafika staje się reklamą

asortymentu, a kiedy jest elementem wystroju ioznaczeniem funkcji prowadzonej działalności.

34. Przede Wszystkim w mieście powinien funkcjonować plastyk miejski, który mógłby konsultować, akceptować,

zatwierdzać i kontrolować wszystkie rodzaje reklam. Restrykcyjne zakazy nie są żadnym wyjściem.

3s. określenie maksymalnej ilości szyldów na budynku nie jest precyzyjne. Jeżeli w budynku znajduje się 20 róznych
przedsiębiorców (w tym równiez w oficynach) to w jaki sposób będzie uregulowana kwestia liczby przysługujących

mu szyldów. Nie można zabronić przedsiębiorcom oznaczenia miejsca swojej działalności. Zgodnie Z Ustawą

skarbową przedsiębiorca Wręcz musi mieć odpowiednie oznakowanie. Czy liczba szyldów, przyjęta w opracowaniu,
jest liczona na jeden podmiot?
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36. W jaki sposób będzie egzekwowany zakaz używania przyczep reklamowych? Jeżeli będą użyte z pojazdem w ruchu,

to nie będzie możliwe ich wykluczenie z przestrzeni.

3t. Zakaz wywieszania banerów, za wyłączeniem banerów promocyjnych Miasta jest załozeniem nietycznym,
niesprawiedliwym i krzywdzącym. Przykładem są wielkie banery miejskie u zbiegu al. Roździeńskiego i ul. Dudy-
Gracza. Nawet fakt istnienia złożonej sytuacji ruchu drogowego na tym odcinku nie stanowi dla miasta zadnych
ograniczeń. Brakuje W opracowaniu dobrej woli i partnerskich relacji na linii Miasto - reklamodawcy/reklamobiorcy'

Propozycje rozwiązań w zakresie określenia zasad iwarunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice

zgłoszone po spotkaniu konsultacyjnym

uchwałv dot.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku Zawartego w pkt 23 wnosi się o: dopuszczenie na obszarach
nieruchomości, w których prowadzona jest działalność autoryzowanych dealerów samochodowych
i motocykli w salonach sprzedazy oraz autoryzowanych stacji serwisowych samochodowych i motocykli:

lokalizacji obiektów małej architektury o wysokości do 12m, w tym w szczególności w formie
masztów flagowych, pylonów reklamowych, tablic kierunkowych, tablic obejmujących

oznaczenie miejsc parkingowych w formie pylonów w standardzie i kolorystyce narzuconej

przez poszczegól ne koncerny samochodowe;

uwzględnienie W katalogu dopuszczalnych materiałów budowlanych, z których

wykonywane mogą być obiekty małej architektury, tworzyw sztucznych i tworzyw
kompozytowych, takich jak: dibond, tubond, etalbond;

Lokowanie obiektów malej architektury o róznorodnej kolorystyce, W szczególności

w kolorach określonych wymaganiami poszczególnych koncernów samochodowych'

dot. reklam i urzadzeń reklam
Brak w załozeniach zróżnicowania reklamy systemowej, ustandaryzowanej (która to zgodnie z ustawą
powinna być preferowana Z uwagi na możliwość zmiany ekspozycji, aby rózne podmioty mogły z niej
korzystać) z nośnikami reklamowymi ustawionymi bez możliwości zmian ekspozycji.
Brak rozróżnienia pomiędzy firmami, które w swoim
świadczeniu usług reklamowych, które odprowadzają

statusie mają działalność
podatki i działają legalnie,

gospodarczą, polegającą na

a pozostałymi podmiotami,
które sytuują reklamy ,,na dziko" .

jest - zrozumienie roli zdefiniowania zasad komercyjnego parteru, który ze względu na swoją
i odrębną funkcję usługowo-handlową, zaspokajając potrzeby społeczne, komunikacyjne,
konsumpcji, powinien zostać oddzielnie uregulowany, dopuszczając lokowanie nośników

Oczekiwane
wyjątkową
informacji,

h małego formatu (wolnostoiącvch, naściennvch i w wiatach) w centrach miast.
Nie wyznaczono granicy między szyldami i tablicami reklamowymi, co ma fundamentalne znaczenie dla
społecznego odbioru ograniczenia praw mieszkańcom i podmiotom gospodarczym.
Nie stworzono transparentnego systemu lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych na terenach gminnych
(nie wskazano kiedy planowany jest przetarg na wiaty) i prywatnych.



Pominięto fakt, że przedstawione propozycje dotyczą równiez tablic i urządzeń reklamowych
wybudowanych na podstawie zgód budowlanych wydanych przezUrząd Miasta Katowice o powierzchniach
g m2, 18 m2 oraz36m2 i 48m2.
Nie powinno mieć miejsca preferowanie reklam wywieszanych przez miasto, gdyz one takze zaśmiecają
miasto i reklamują wydarzenia komercyjne, a nie miejskie z wstępem wolnym.
W pkt 22 tabeli wskazano takze
promujących imprezy masowe czy

uprzywilejowaną pozycję miasta i

reklamy umieszczone na pojazdach,
podmiotów organizujących lub

co równiez stanowi pogwałcenie
fundamentalnei zasadv równości miotów wobec praWa'

Proponowane wyłączenie z zapisów ,,uchwały reklamowej" - reklamy służące promocji miasta. Reklamy
promujące gminę nie mogą być wyłączone spod działania uchwały reklamowej - prawa miejscowego. Po
pierwsze gmina jest również podmiotem gospodarczym, a wyłączenie gminy oznaczałaby nierówne
traktowanie podmiotów gospodarczych. Po drugie - zgodnie z zapisami uchwały, rózne zasady mogą być

określone dla różnych obszarów, a nie różnych podmiotów.
W przypadku regulowania kwestii obecności reklam W przestrzeni publicznej zapisy uchwały powinny

obejmować również Miasto i umieszczane przez nie reklamy.
Proponowane wyłączenie z zapisów ,,uchwały reklamowej" - reklamy imprez masowych. Niezasadne jest

wyłączenie z zapisów uchwały reklam imprez masowych. Są to reklamy tymczasowe, dla których powinny

zostać ustalone zasady ich lokalizacji, maksymalne wymiary tablic lub urządzeń reklamowych, daty montażu
i demontażu.
Proponowane wyłączenie z zapisów ,,uchwały reklamowej" - Miejski System lnformacji. MSl, o ile nie

zawiera reklam kierunkowych podmiotów gospodarczych, nie podlega zapisom uchwał reklamowych, jest

informacją. Jeżeli jednym z jego elementów jest reklama kierunkowa dla podmiotów gospodarczych, to ten
element systemu, powinien być wł do uchwałv rek z określonymi zasadami sytuowania.
Proponowane wyłączenie z zapisów ,,uchwały reklamowej" - reklamy umieszczone na pojazdach
komunikacji zbiorowej. Reklamy umieszczane na pojazdach komunikacji zbiorowej, podobnie jak reklamy
umieszczone na lawetach (reklamy mobilne) nie podlegają zapisom uchwał reklamowych. Nie tylko
z powodów praktycznych, ale przede wszystkim z zapisu 37a pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

estrzennym - nie można ustalić zasad i warunków ich sytuowania.
Proponowane wyłączenie z zapisów ,,uchwały reklamowej" - plakaty wyborcze' Reklamy wyborcze,
podobnie jak inne reklamy czasowe, są istotnym, zwykle najbardziej nieuporządkowanym, elementem
przestrzeni. Prawo do reklamy wyborczej, nie oznacza niekontrolowanej zgody na ich umieszczanie
w dowolnym miejscu. Zgodnie z definicją reklamy (promują osoby) podlegają zapisom uchwał reklamowych.
Zalożenia powinny wskazywać mozliwości sytuowania reklam wyborczych, ich wymiary oraz wskazywać
terminy montazu i demontazu, w nawiązaniu do ustawy Kodeks Wybor
Zakaz eksponowania W nowoczesnym mieście murali pozbawia mieszkańców kontaktu z medium zbliżonego
do street art'u. Wziąwszy po uwagę dotychczasowe działania goszczącego w mieście Street Art Festival'u,
stanowisko prezentowane w projekcie zasad sytuowania zakazującej murali, jest co najmniej brakiem
konsekwencji (podobnie jak legalnie realizowanych ji reklam wiel koformatowych).
Negatywnie należy ocenić projektowany zakaz umieszczania murali na całym terenie Miasta. Pozbawia się

W ten sposób mieszkańców kontaktu z medium zblizonym do street art'u, zyskującym coraz większą
popularność we współczesnych miastach.
Uwazamy, ze zakazanie murali reklamowych jest złym pomysłem, Sprzecznym z interesem zarówno Miasta
jak i mieszkańców. Niestety prowadzona w ramach projektu ankieta nie poruszała kwestii murali. Pojawiły
się jednak w odpowiedziach mieszkańców' Zachęcam gorąco do zapoznania się z treścią slajdu nr 45 (+/-1)

z prezentacji PwC, gdzie respondenciwskazywali, której reklamy jest w Katowicach zbyt duzo (murale są na

czwartym miejscu od końca, a reklama systemowa - billboardy, jedną zpozyĄi otwierających listę). Udział
procentowy w odpowiedziach jest jednoznaczny. PwC wyciągnęło złe wnioski. Na pewno nie wynikały one
z przeprowadzonego przez nich badania (na konferencji organizowanej przez Państwa otrzymaliśmy
odpowiedź, że jest to generalizacja - ponieważ to duży format). To tak jakby neony zaliczyć do kasetonów
reklamowych! Ręcznie malowane reklamy są przez społeczeństwo znacznie lepiej postrze niż siatki



reklamowe i systemowe billboardy, co jasno potwierdziło badanie ,,Reklama W przestrzeni publicznej"
zrealizowane przez TNS Polska w 2013 roku. Wyniki są bardzo czytelnie przedstawione, zachęcamy do
zapoznania się (w załączeniu do uwag). To będzie stanowiło realny wkład w rozważania o nowym prawie.
Reklama, którą mieszkańcy najbardziej szanują to reklama na przystankach oraz ta rzemieślnicza - neony
i reklamy ręcznie malowane. Rozumiemy, ze Katowice nie mają tak bogatych doświadczeń z muralami
reklamowymi, żeby móc je oceniać na podstawie co najmniej kilkunastu - kilkudziesięciu realizacji, ale
reklamy malowane to dziś unikat na całym świecie - jest ich coraz więcej w Stanach Zjednoczonych, Australii,
ale tez rozwijają się w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Wszędzie jednak stanowią wisienkę na torcie. Jest to
promil rynku reklamy zewnętrznej, tak jak neony - tutaj potrzebne jest od miasta wsparcie w rozwoju
rzemieślnictwa, a nie zakazy. Zauważył to np. Gdańsk oraz Warszawa, gdzie reklamy malowane są
faworyzowane W stosunku do innych nośników.
W Katowicach działa Wydział Malarstwa na ASP. Tak mało absolwentów tych uczelni zostaje wybitnymi
malarzami, a tak duzo jest dobrych rzemieślników. Tym ludziom trzeba pomóc, stworzyć im warunki do
zakładania firm, takich jak nasza, faworyzować. Nie może być tak, ze ASP kształci dobrych rzemieślników,
a Miasto kasuje im możliwość pracy w zawodzie, jednocześnie faworyzując systemowe rozwiązania wielkich
międzynarodowych korporacji reklamowych. To błąd. obawy PwC są niesłuszne. Murale reklamowe zawsze
będą ułamkiem w torcie reklamy ooH.
Jesteśmy podmiotem działającym na rynku 10lat, znamy pojemność rynku. Szacujemy swój udział na8o%'
oceniamy Katowice na maksymalnie 15-20 ręcznie malowanych reklam rocznie w perspektywie najblizszych
5 lat.
l,Slepe ściany kamienic, tzw. niezagospodarowane architektonicznie, są świetnym miejscem do ekspozycji
takich malowideł. opracowanie zrobione w Warszawie, przez grupę architektoniczną cENTRALA, wskazuje
takie rozwiązanie jako poządane uzupełnienie architektury do czasu zabudowy.
Prosiliście Państwo o rzeczowe argumenty do opinii. oto one:

1) Wzrost lokalnej, małej przedsiębiorczości'

2) Rozwój rzemieślnictwa - W świecie który nieuchronnie zmierza W stronę internetu, należy to

absolutnie wspierać.

3) Stworzenie miejsc pracy dla absolwentów malarstwa ASP.

4) Wprowadzenie róznorodności na rynku reklamy zewnętrznej.

5) Zagospodarowanie ślepych ścian kamienic, przeznaczonych do zabudowy
6) lnwestycja w rozwój reklamy projektowanej indywidualnie pod jeden obraz- unikatowość.

7\ Podązanie za trendami światowymi.

Wniosek, aby w strefie głównych korytarzy transportowych pozostawić możliwość sytuowania reklamy
systemowej o wysokości do 16m i powierzchni 48 m2 z priorytetem korytarza transportowego nad innymi
strefami.
Uzasadnienie: W większości stref dopuszczone są szyldy (w postaci neonów lub znaków przestrzennych
wolno stojących) o wymiarach do 6m wysokości i 2om2 powierzchni, podczas gdy W tych samych strefach
jest zakaz reklamy systemowej czyli zamiana estetycznych nośników reklamowych z zmienną ekspozycją, na

znak przestrzenny wolno stojący o wymiarach 3,3m x 6m (strefa centro-twórcza) i 6,6m x 6m (główne
korytarze transportowe). W planach jest całkowity zakaz reklamy wieloformatowej na elewacjach
budynków, natomiast w niektórych strefach dopuszcza się kilka nośników o powierzchni do 9 m2 na jednej

ścianie tworząc klater, przez co reklama staje się nieczytelna' Lepiej na takiej ścianie zamontować jeden

nośnik wielkoformatowy (np. 48m2), zamiast kilku małych.
Z uwagi na złożoność tematyki reklam na elewacjach budynków i nie tylko, nie da się uregulować tego
uchwałą dzieląc miasto na strefy i traktując reklamy zero-jedynkowo, gdyż mamy budynki, które lepiej jest

zasłonić reklamą (np. zniszczona stara elewacja), jak i takie, gdzie powinno to być zabronione. W tych
ch powinno być to rozstrzygane indywidualnie.

Zmiana dot. ilości tablic reklamowych
głównych korytarzy transportowych"

urządzeń reklamowych w obszarach
Nieograniczenie sytuowania tablic

określonych jako,,obszary
reklamowych i urządzeń



reklamowych na tych terenach. Korytarze transportowe zgodnie z powszechną koncepcją ładu
przestrzennego pełnią nie tylko funkcję administracyjnączY usługową, ale równiez informacyjną, społeczną
i reklamową, wobec tego powinna istnieć możliwość sytuowania urządzeń i tablic reklamowych, a ilość nie

ie ograniczona, jak zostało to zaproponowane w projekcie.

Zmiana w zakresie podstawowych zasad dotyczących typów reklam niebędących szyldami poprzez
umozliwienie wykorzystania ,,obszaru głównych korytarzy tranSportowych" zgodnie z jego przeznaczeniem,
określonym w ramach koncepcji ładu przestrzennego i dopuszczenie funkcjonowania w tym obszarze słupów
ogłoszeniowo-reklamowych' Korytarze transportowe zgodnie z powszechną koncepcją ładu przestrzennego
winny pełnić funkcje reklamowe i społeczno-informacyj
Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, w tym o podwyzszonej prędkości, zaproponowano sytuowanie

dla takich oredkości tablic małeso formatu.
Wnosi się o wyłączenie z zakresu uchwały obszarów nieruchomości, w których prowadzona jest działalność
autoryzowanych dealerów samochodowych i motocykli w salonach sprzedaży oraz autoryzowanych stacji
serwisowych samochodowych i motocykli.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku zawartego w pkt powyżej wnosi się o: dopuszczenie na obszarach
nieruchomości, w których prowadzona jest działalność autoryzowanych dealerów samochodowych
i motocykli w salonach sprzedaży oraz autoryzowanych stacji serwisowych samochodowych i motocykli:

L' Możliwość stosowania poziomych oznaczeń terenu w zakresie miejsc postojowych

dedykowanych dla poszczególnych marek, pojazdów, zgodnie z wymogami ich

producentów oraz miejsc dla klientów salonów i serwisów samochodowych;

7.

Dopuszczenie mozliwości sytuowania większej ilości nośników reklamowych,

W przypadku gdy w jednym miejscu prowadzona jest działalność polegająca

w szczególności na sprzedazy dealerskiej pojazdów większej ilości marek;

Możliwość sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych poza granicami pola

szyldowego W tym w szczególności powyżej linii parteru budynku lub gzymsu

rozdzielającego parter od pierwszego piętra;

Dopuszczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w witrynie
prowadzonej działalności - od zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia -
stanowiących do 50% powierzchni witryny;

Dopuszczenie możliwości sytuowania na elewacji budynku większych nośników

reklamowych;

Dopuszczenie sytuowania na elewacji budynku tablic reklamowych i urządzeń

reklamowych, których łączna powierzchnia stanowi do 60% powierzchni elewacji;

Dopuszczenie stosowania róznorodnej kolorystyki tablic reklamowych i urządzeń

reklamowych, znajdujących się na jednym budynku salonu, dotyczących róznych marek

samochodów, których sprzedaż jest prowadzona W jednym miejscu;

Dopuszczenie możliwości realizacji obiektów budowlanych zgodnie z wymogami

koncernów samochodowych, w szczególności w zakresie konstrukcji budynku, struktury

ścian szczytowych uwzględniającej przeszklenia orazzrealizowanych w technologii płyt

kompozytowych;

Dopuszczenie sytuowania więcej niż 10 szyldów na elewacji budynku, w którym

prowadzona jest działalność i na terenie prowadzonej działalności;

Dopuszczenie sytuowania szyldów poza granicami pola szyldowego oraz powyzej linii

parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra;

6.

8.

9.

10



Dopuszczenie stosowania różnorodnej kolorystyki szyldów znajdujących się na jednym

budynku salonu, dotyczących róznych marek samochodów, których sprzedaż

prowadzona jest w jednym miejscu;

Dopuszczenie możliwości podświetlania wszystkich nośników reklamowych, szyldów

oznaczeń, obiektów małej architektury za wyjątkiem masztów flagowych i oznaczeń

poziomych terenu, w tym stosowania tzw.: neonów świetlnych;

Dopuszczenie możliwości odrębnego oznaczenia lokalizacji bram wejściowych

dedykowanych dla każdej marki oferowanych pojazdów, zgodnie z wymogami

koncernów samochodowych, w tym przy użyciu oświetlenia oraz znaków reklamowych;

Dopuszczenie umieszczania na nieruchomościach położonych wzdłuż głównych dróg

pylonów reklamowych i informacyjnych o wysokości do 6m oraz o szerokości do 3m.

Zmiana w zakresie podstawowych zasad dotyczących typów reklam będących szyldami. Zastosowane
w projekcie pojęcie szyldu ujęte jest w sposób zbyt szeroki, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 24
kwietnia 20]-5 roku o zmionie niektórych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krojobrozu
oraz W ślad za potocznym/powszechnym znaczeniem terminu ,,szyld" - to niewielka tabliczka sytuowana
zazwyczaj W parterze, w pobliżu nieruchomości prowadzenia działalnościgospodarczej. W tabeli 1.1- Tablice
reklomowe i urzqdzenio reklamowe będqce szyldami (pkt 24-29), niezgodnie z przytoczonymi przepisami
oraz powszechnym znaczeniem terminu wskazane jest, iż szyldami mają być także nośniki reklamowe
o duzym formacie, jak również nośniki wykorzystujące nowe technologie.
Zasady sytuowania szyldów wymagają określenia ich gabarytów, liczby szyldów na nieruchomościach oraz
sytuowania na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność. lstotną cechą jest zwolnienie szyldów
z opłaty rek|amowej. W przedstawionych załozeniach wskazano jako szyldy:
. wolno stojące neony o powierzchni do 20 m2;
. wolno stojące znaki przestrzenne o powierzchni do 20m2;
. flagi wolno stojące o wysokości do 12 m, o nieokreślonej powierzchni flagi;
. totemy o wysokości do 30 m.

Pragniemy W tym miejscu zauważyć, że wolno stojące ,,szyldy" są budowlami i ich postawienie wymaga innej
zgody budowlanej niż wieszanie tablicy reklamowej (szyldu)' Zwolnienie szyldu z opłaty nie zwalnia
z konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia. Na nieruchomości nie
będącej zabytkiem, przedsiębiorcom przyznano prawo do 4 szyldów. Powstaje pytanie czy analizowano o ile
wzrośnie liczba szyldów, flag iwolnostojących neonów? Czy 4 szyldy na nieruchomościto równiez 4 wolno
stojące neony o powierzchni 20 m2 kazdy? Kto będzie rozstrzygał spory między podmiotami gospodarczymi,
wynikające z ograniczenia powierzchni nieruchomości, gdy każdy z podmiotów będzie chciał postawić neon?
To tvlko orz roblemów iakie mosa sie ooiawic.
Wprowadzenie ujednolicenia w kwestii odległości urządzeń reklamowych itablic reklamowych. Materia ta
została już uregulowania w przepisach odrębnych tj. Ustawą z dnia 2L marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. ]-985 nr L4 poz.60), w ślad za tym proponUjemy wprowadzenie w uchwale zapisów zgodnych z tymi
określonymi w niniejszym akcie prawnym. Jednocześnie proponujemy ujednolicenie zapisów uchwały
w zakresie odległości pomiędzy nośnikami reklamowymi wg wzoru:

a. odległość od nośników formatu małego - 10 m;

b. odległość od nośników formatu standard - 50 m;

c. odleełość od nośników formatu dużego - 100 m.

Proponowana 100 m odległość od kazdego nośnika jest z naszego punktu kwestią najbardziej
kontrowersyjną i nie zgadzamy się całkowicie z tym zapisem, dlatego że spora cześć bilbordów jest podwójna
lub w kształcie litery V - gdzie najazd na każdą ze stron jest ustawiony w innym kierunku i nie koliduje to
z przestrzenią publiczną. Tym samym według założeń, którą część naIeżałoby wybrać? Jak ustalić punkt 0 od
którego byłoby liczone 1-00 m?



Trudno nie zauwazyć, że wyznaczone W części graficznej zaproponowane odległości względem krawężnika
jezdni, trakcji, budynków, pomników, tablic o innych formatach iwzajemnych odległości, są niemozliwe do
zrealizowania.
Niemozliwe do zastosowania i egzekwowania ograniczenia w odległości reklam od wskazanych obiektów
w mieście.
Zmiana w zakresie podstawowych zasad dotyczących typów reklam niebędących szyldami. Dopuszczenie
sytuowania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych każdego formatu W ,,obszarze
Wielkopowierzchniowych Centrów Handlowo-Usługowych" oraz ,,obszarze głównych korytarzy
transportowych"' Zgodnie z powszechnym przekonaniem są to obszary pełniące funkcje reklamowe
i społeczno-informacyjne, zatem sytuowanie reklam niebędących szyldami na tych terenach nie powinno

Zmiana w zakresie podstawowych zasad dotyczących typów reklam niebędących szyldami poprzez
umożliwienie sytuowania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych o małym formacie (city light) na

małych obiektach handlowych (np. kioskach) również w ,,obszarze Wielkopowierzchniowych Centrów
Handlowo-Usługowych", ,,obszarze głównych korytarzy transportowych", ,,obszarze Zabudowy Usługowo-
Produkcyjne j", ,,obszarze Pozostałej Zabudowy lntensywnej" oraz ,,obszarze Pozostałej Zabudowy
Ekstensywnej". Zgodnie z powszechnym przekonaniem są to obszary pełniące funkcje reklamowe
i społeczno-informacyjne, Zatem sytuowanie reklam niebędących szyldami na tych terenach nie powinno
być ograniczane'
Zmiana w katalogu dopuszczalnych form reklamy wolnostojącej, a w tym samym katalogu wolnostojącej
tablicy reklamowej poprzez wprowadzenie nomenklatury powszechnie obowiązującej, potwierdzon ej przez
lzbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej tj.: zastąpienie terminu systemowego nośnika średniego formatu
i systemowego nośnika duzego formatu terminami ,,format standard - nośnik reklamowy o powierzchni

zycvinei do 18 m2" oraz ,,format duży - nośnik reklamowy o powierzchni

Umieszczanie reklam wielkoformatowych w postaci siatek powinno być W proponowanej uchwale
dopuszczalne. Alternatywą moze być zabezpieczenie W budżecie miasta stosownych środków
z przeznaczeniem na dofinansowanie zabytkowych nieruchomości będących własnością osób fizycznych.
Reklama wielkoformatowa na budynku umożliwia zebranie odpowiednich funduszy. Całkowity zakaz reklam
wielkoformatowych spowoduje niewątpliwie przedłużenie lub nawet rezygnacje z remontów. oznaczać to
będzie ponowną, powolną degradację centrum. Jest to sprzeczne z założeniami uchwały krajobrazowej,
maiacei na celu du miasta.

Jesteśmy za dowolnością formatów, tak aby klient miał dowolność wyboru pod warunkiem ich estetyki, tak
jak np. w Wiedniu, Zagrzebiu, Dubaju, czy nawet Pekinie. Każde z tych miast chroni swoje pomniki przyrody
i ważne elementy architektury, ale nie narzuca firmom ni

Jesteśmy Za tym, aby siatki wielkoformatowe były na remontowanych kamienicach, ale proces samego
remontu iak i ieso finalizacia móełbv bvć ko Urzad Miasta.
W części graficznej przedstawiono dopuszczalne formy i powierzchnie reklamy wolno stojącej: citylight, słup
ogłoszeniowo-reklamowy, maszt flagowy, tablice reklamowe, totemy i pylony. Mimo istniejących,
wybudowanych zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami, tablic reklamowych o pow.

36m2 i 48 m2 nie uwzględniono tego formatu, który jest odpowiedni dla ciągów komunikacyjnych
(nazwanych w opracowaniu korytarzami transportowymi) o podwyższonej prędkości. Postulujemy
rzvwrócenie istnieiacvch na rvnku standardów.

Reklamy We Wstępnych założeniach zostały rozszerzone o dodatkowe tablice i urządzenia reklamowe:
. reklama kierunkowa (o nieokreślonej powierzchni), bez zasad sytuowania;
. neon (o nieokreślonej powierzchni, biorąc pod uwagę, że wolno stojący neon do 20 m2 jest szyldem,
zapewne o powierzchniwiększej niż20 m2), bez zasad sytuowania;
. litery przestrzenne (z uwagamijak wyżej);
. gablota gastronomiczna (o niekreślonej powierzchni);
. siatki remontowe (o niekreślonej powierzchni);



. tymczasowe tablice na tymczasowych ogrodzeniach budów (o nieokreślonej powierzchni i kilkuletnim
czasie ekspozycji, biorąc pod uwagę proces inwestycyjny);
. tymczasowe banery reklamowe (o powierzchni do 1 m2), bez terminu wywieszania i usuwania;
. reklamy na samochodach w formie naklejek (uchwały reklamowe ich nie dotyczą z uwagi na mobilność
i zdrowy rozsądek).
Wymienione wyzej tablice i urządzenia reklamowe mają dowolne wymiary (z wyjątkiem informacji
o sprzedazy) i nieokreśloną maksymalną powierzchnię, mogą być zlokalizowane W każdym obszarze miasta,
bez dodatkowych ograniczeń. lch opis wyraŹnie odbiega od szczegółowo przedstawionych warunków

aniczenia powierzchni, sytuowania i lokowania w poszczególnych obszarach tablic systemowych.
Zaprezentowane propozycje dotyczące mozliwości sytuowania reklam wielkoformatowych oceniamy
jednoznacznie jako zbyt restrykcyjne. Naszym zdaniem możliwość sytuowania reklam wielkoformatowych
w formie siatek reklamowych powinna być szeroko dopuszczona w uchwale. Bardzo często obecność
reklamy wielkoformatowej na budynku pozwala jego właścicielom na pozyskanie środków na jego niezbędny
remont.
Postulujemy dopuszczenie mozliwości sytuowania reklam wielkoformatowych na ścianach szczytowych
budynków (pozbawionych otworów okiennych). Powyższe można odnieść równiez do kwestii lokalizacji
reklam na pustostanach, budynkach przeznaczonych do rozbiórki, halach produkcyjnych zakładów oraz
budynkach, których budowa została rozpoczęta, a następnie nie została ukończona. Takie działania pozwolą
na zakrycie częstokroć nieestetycznej i zaniedbanej elewacji. Dochód z ekspozycji mógłby pozwolić,
w zalezności od sytuac1'i, na dokonanie rozbiórki budynku czy też dokończenie jego bud

Propozycje zapisów dot. reklamy wielkoformatowejw formie siatki umieszczanej na czas remontu są zbyt
restrykcyjne. Postulujemy, aby uchwała dopuszczała umieszczanie takich reklam nie tylko w związku
z wykonywaniem robót na elewacjach, ale również w czasie budowy i przebudowy budynków, jak również
w czasie dokonywania remontów na dachach.
W naszej ocenie zasadne jest wydłuzenie okresu umieszczenia siatki z maksymalnego okresu 6 miesięcy do
od ]"8 do 24 miesięcy'Zazwyczaj rzeczywisty czas konieczny do zakończenia prac budowlanych przekracza
12 miesięcy. Uzasadnione byłoby rozwiązanie, zgodnie z którym szacunkowy czas remontu, a więc również
czas ekspozycji reklamy - mógłby być ustalany przez odpowiednie organy administracji na podstawie
projektu przebudowy lub remontu.
W związku z propozycją uregulowania minimalnego okresu pomiędzy poszczególnymi remontami na czas
w wymiarze 5 lat, postulujemy, aby okres został w sposób zasadniczy skrócony. W takiej sytuacji remonty

być przeprowadzane w odniesieniu do rz
oczekiwane jest - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z miast europejskich - dopuszczenie ekranów
elektronicznych formatu małego 2m2 w centrach miast. odejście od anachronicznego myślenia i zamykania
się na postęp i nowe technologie.

Propozycje podjęcia działań
Wprowadzane zmiany muszą tworzyć skoordynowany pod względem czasowym system działań, oparty na

wnikliwej analizie stanu istniejącego oraz analizie skutków wprowadzenia uchwały, w następującej
sekwencji:
a)przeprowadzenie a udytów krajobrazowych;
b)przyjęcie uchwał dotyczących urba nistycznych zasad ochrony krajobrazu;
c)przyjęcie zasad lokalizowania i warunków technicznych dla reklam;
d)wydanie zasad sytuowania reklam w pasie drogowym;
e)przyjęcie uchwał dotyczących opłat za wykorzystywanie przestrzeni publicznej do celów reklamowych.

Wprowadzanie stopniowe,
właścicieli oraz śmiecących
działa nia.

w dwóch etapach: najpierw
miasto płacht na płotach. Po

usunięcie reklamy nielegalnej
tym etapie wykonanie audytu i

oraz nośników bez
ewentualne dalsze

Całkowite oczyszczenie miasta ze starych izużytych banerów, które często porozwieszane są nielegalnie
i by|e jak na płotach.



Usunięcie zaniedbanych nośników. Na terenie miasta można znaleźć wiele takich bilbordów, które nadają

się do demontazu (zaniedbany oznacza, ze nikt go nie kupuje).

Nie zdiagnozowano występujących w Katowicach problemów i nie przedstawiono sposobów ich naprawy.
Nie przedstawiono rozwiązań przy granicy z gminami ościennymi, nie poinformowano czy takie uzgodnienia

Nie wykonano analizy Zaproponowanych zapisów:
o Nie wiadomo jakie obszary i w jakim terminie Zostaną uporządkowane;
o llu przedsiębiorców będzie musiało zmienić szyldy ijaki będzie koszt tej zmiany;
o Nie Wskazano, jaka jest liczba tablic i urządzeń reklamowych nielegalnych w przestrzeni publicznej;
o ]akie będą koszty demontażu tablic i rozwiązania umów na terenach gminnych, prywatnych,

spółdzielniach czy wspólnotach;
r Jakie zespoły powinny powstać w strukturach urzędu, aby umożliwić przedsiębiorcom realizację

uchwał, a jakie do jej egzekucji;
. Jakie przyjąć mechanizmy dostosowania, biorąc pod uwagę, że Rada Gminy nie ma upoważnienia do

cofania z obiegu prawne decyzii pozwolenia na budowę.
W przedłozonych na Spotkaniu materiałach brak choćby podstawowej analizy ekonomicznej, co winno być
istotne dla włodarzv miasta.
opracowanie rozwiązań dotyczących obecności reklamy W przestrzeni publicznej powinno być poprzedzone
stosownymi analizami skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców, jak również szeregu innych podmiotów

bieżacei obsłudze i konserwacii nośnikówwspółpracujących z nimi _ np. przy bieżącej obsłudze i konserwacji nośników reklamowych.
Aktualny stan rzeczy niewątpliwie Wymaga zmian, zmian które powinny uwzględniać aspekty prawne
(ustawa krajobrazowa), mozliwości wykonawcze, potrzeby rynkowe, wizję rozwoju technologicznego
nośników reklamowych, wizerunek miasta, jak też - na tym etapie ciężko policzalną - ekonomię.
- Analiza otoczenia
- Analiza rynku
- Konsultacje w obecności UM-Kce, społeczników, przedsiębiorców branzy reklamowej, przedsiębiorców -
odbiorców reklam.
Propozycje rozwiązań - Etapowość ustaleń (po fizycznej realizacji pierwszych ustaleń)
Podział etapów na siłe szkodliwości:
Etap 1- likwidacje
- Bezpieczeństwo (instalaĄezagraŻające bezpieczeństwu, pieszych ipojazdów)
- Wizerunkowy chaos (opuszczone nośniki, podarte płachty, opuszczone pojazdy reklamowe)
- Uporządkowanie szyldów i potykaczy w śródmieściu
- Wprowadzenie kar za nieuprawnione umieszczanie treści reklamowych W przestrzeni publicznej
Etap 2 - (po realizacji etapu 1 i ponownej analizie) - standaryzacja
- Wprowadzenie obowiązkowych opłat za ekspozycje komercyjną W przestrzeni publicznej
- Wprowadzenie zasady obowiązku skorzystania z usług agencji reklamowej na umieszczenie
treści reklamowych w strefie publicznej
(agencje opłacając stały podatek od powierzchni nośników reklamowych obsługiwałyby zainteresowane
podmioty)
Etap 3 - dostosowywanie
- okres przejściowy od 12 do 24 m-cy na dostosowanie nośnika to Wyznaczonego standardu
- Wymuszenie standaryzacji nośników (większa ilość formatów)
- Dostosowanie stref do estetvki danej lokalizacji (konsultacje z plastykiem miejskim)
- Wdrazanie nowych technologii w komercyjne systemy ekspozycyjne.

Uwagidot. kwestii
Nieposzanowanie praw nabytych - prawo nie może działac Wstecz - zrównanie
nośników reklamy (posiadających pozwolenia na budowę lub zgłoszenie) z
nieiednokrotnie zuzytymi, będącymi ,,bez właściciela", śmiecącymi miasto).

legalnie posadowionych
reklamami nielegalnymi



Zmiana w zakresie podstawowych zasad dot. typów reklam niebędących szyldami poprzez usunięcie
z projektu zapisów naruszających zasadę równości podmiotów wobec prawa. W pkt 21 i pkt 22 tabeli 2.L
Toblice reklamowe i urzqdzenia reklamowe niebędqce szyldomifaworyzowany jest pewien rodzaj nośników
reklamowych, ograniczając tym samym możliwość zlokalizowania na tych obszarach innych urządzeń
reklamowych i tablic reklamowych.
okres dostosowawczy proponowany w uchwale powinien być zdecydowanie dłuŻszy - minimum 5 lat. Taki
okres pozwoli przygotować się do nowych przepisów i uwzględnić je w przedsi
Niezgodne z zasadami równości podmiotów gospodarczych jest przyznanie niektórym podmiotom (na

przykład sponsorom imprez masowych) szczególnych uprawnień do reklamy bez ograniczeń. Ponadto,
zgodnie z upoważnieniem ustawowym, zasady dotyczące sytuowania reklam mogą być zróżnicowane
obszarowo, a nie podmiotowo (art.37a pkt 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
W przedstawionych załozeniach - nierówno zostały potraktowane rózne podmioty gospodarcze, a zasady

znaczano podmiotowo. a nie obszarowo.
Założenia łamią prawo do ochrony własności' Właściciele zostaną powaznie ograniczeni
w prawie decydowania o przeznaczeniu stanowiących ich własność nieruchomości, korzystania z nich
i pobierania z nich pożytków na drodze odpłatnego udostępniania nieruchomości na cele reklamowe.
Dotyczy to różnej kategorii właścicieli - począWszy od wspólnot mieszkaniowych, dla których dochody
uzyskiwane z reklam stanowią istotne źrodło środków finansowych, z których następnie mogą być
pokrywane koszty dokonywania koniecznych remontów nieruchomości, jak też prywatnych właścicieli
nieruchomości, dla których dochody z umieszczonych na tych nieruchomości reklam stanowią ważny
składnik d
Założenia uderzają w ochronę praw nabytych, gdyż zrównują sytuację przedsiębiorców oraz właścicieli
nieruchomości, którzy umieszczali tablice i urządzenia reklamowe w pełni zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (w tym po dokonaniu wymaganych zgłoszeń i uzyskaniu stosownych pozwoleń), z tymi
które dokonały tego z pominięciem wyżej wskazanych procedur, a więc nielegalnie. Zgodnie
z postulowanymi regulacjami prawnymi obie kategorie podmiotów będą na równi zobowiązane do
dostosowania stanowiących ich własność tablic i urządzeń reklamowych do wymogów stawianych przez

uchwały krajobrazowe. Jezeli dany podmiot nabył juz prawo do umieszczenia w określonej decyzji lub
zgłoszeniu lokalizacjitablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, to prawo takie - jako słusznie nabyte
powinno być szanowane i uwzględniane w przyszłych działaniach oraz decyzjach uprawnionych do tego
organów, W tym szczególnie na etapie projektowania i wdrażania aktów prawa miejscowego. Brak
poszanowania praw nabytych będzie równoznaczny z brakiem możliwości wywiązania się z podjętych
zobowiązań i odzyskania zainwestowanych środków, co będzie powodowało w bardzo wielu wypadkach
powazne negatywne konsekwencje dla tych przedsiębiorców oraz zatrudnionych u nich pracowników.
W ocenie lzby optymalnym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie w uchwale uprawnień wynikających
z wydanych przed jej wejściem w zycie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznie
dokonanych zgłoszeń robót budowlanych.
Zasadnym byłoby uwzględnienie w uchwale mechanizmu odszkodowawczego dla przedsiębiorców, którzy
zmuszeni będą do poniesienia konsekwencji wejścia uchwały w życie, wiążącymi się z modyfikacją lub
usunięciem legalnych nośników reklamowych.
Przepisy ,,ustawy krajobrazowej" stoją W sprzeczności z podstawową zasadą porządku prawnego, jaką jest

niedziałanie praWa Wstecz. Przepisy uchwał krajobrazowych będą więc stosowane Wstecz pod kątem oceny
legalności tablic reklamowych i urządzeń reklamowych posadowionych w sposób zgodny z przepisami
i wymogami prawa obowiązującymi w czasie ich umieszczania, co uznać nalezy za niedopuszczalne
odstępstwo od zasady niedziałania prawa Wstecz. W pełni prawidłowym byłoby więc jedynie takie
rozwiązanie zgodnie z którym zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych odnosiły się do
tych tablic i urządzeń sytuowanych po wejściu w życie uchwały, bez ingerencji w zdarzenia oraz związane
nimi konsekwencie prawne, które miały mieisce iściem teso aktu orawa mieiscoweso w zvci

ZałoŻenia godzą w wobec prawa. krajobrazowa nie przewiduje możliwości
określenia wvłaczeń bnienie obszarów na terenie miasta, dla



których obowiązywałyby rózne regulacje. 'Zaprezentowane załozenia mają nie dotyczyć m.in. reklam
słuzących promocji Miasta - przewidują zatem daleko idące preferencje tylko dla jednego podmiotu.

Zgodnie Z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w uchwale krajobrazowej powinny

zostać określone warunki dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie tablic i urządzeń reklamowych
do zapisów uchwały. Brak realizacji tego obowiązku będzie powodował na etapie stosowania uchwały
powazne konsekwencje praktyczne, gdzie w wielu wypadkach nie będzie mozliwe na podstawie przepisów

uchwały określenie, które z nośników będą mogły pozostać w dotychczasowym kształcie, a które będą
podlegały dostosowaniu. Ten argument jest szczególnie zasadny w przypadku bardzo skomplikowanych
proponowanych reguł sytuowania nośników wolnostojących, gdzie nachodzą na siebie: podział Miasta na

obszary oraz wieloaspektowy mechanizm oceny dopuszczalności umieszczenia danego nośnika nie tylko
w relacji do innych nośników, ale równiez do innych elementów przestrzeni. Nie będzie więc mozliwe na

podstawie uchwały rozstrzygnięcie ewentualnych sytuacji kolizyjnych pomiędzy kilkoma nośnikami,
z których każdy z osobna będzie spełniał wymogi uchwały, tym niemniej z uwagi na wymóg zachowania
odległości (np. pomiędzy nośnikami) nie będą mogły istnieć równolegle. Na problem zwrócił Wojewódzki
sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dn.1'Lo8'2oI7 r., sygn.. akt: ll s^/Łd523h7 w którym stwierdził
nieważność łódzkiej uchwały.
W ocenie lzby regulowanie w uchwałach krajobrazowych zasad umieszczania reklam na pojazdach

znajdujących się w ruchu przekracza zakres uStaWowego upowaznienia i zapisy takie nie powinny być

wprowadzane do uchwał. Proponowany całkowity zakaz reklamy mobilnej z dopuszczeniem jedynie

sytuowania reklam w firmie naklejek na karoserii samochodów. Wyrok WSA w Łodzi zwraca uwagę
na niedopuszczalnośc regulowania w uchwałach reklamy mobilne
System prawny musi być koherentny.
Kluczowe dla niego jest usystematyzowanie we wszystkich aktach prawnych terminu ,,reklama" oraz innych
pojęć z nią związanych, optymalnie poprzez zdefiniowanie ich w jednej Z ustaw i traktowanie jako wiązących
przy stosowaniu w pozostałych regulacjach' Szczególnie starannie nalezy zadbać o konstytucyjną zgodność

anvch przepisów.

Porządku reklamowego nie można rozpatrywać w oderwaniu od ładu przestrzennego'
Dlatego zasady stanowienia i powiązania pomiędzy aktami prawa miejscowego dotyczącymi reklamy, w tym
w zakresie jej opodatkowania, muszą być wzajemnie spójne. Konieczne jest też ustanowienie przepisów
przejściowych, gwarantujących respektowanie praw nabytych, ochronę inwestycji oraz tryb ewentualnej
wym i a ny urządzeń re kla mowych.
Pas drogowy jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla przestrzeni publicznej.
Jako wykorzystanie dla celów reklamowych zarówno na bazie umów cywilno-prawnych, jak i decyzji

administracyjnych powinno opierać się na jasnych zasadach ustanowionych przez zarządcę drogi. Sprawą
fundamentalną jest właściwe rozłożenie procesu w czasie' Zmiany o trwałym charakterze i pozytywnym

kierunku nalezy zacząć od przeprowadzenia audytów krajobrazowych' Powinny one także objąć
inwentaryzację reklam i potencjalnych terenów pod reklamę na danym obszarze. Dopiero na tej podstawie

mogą zostać uchwalone urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu a w ich konsekwencji zasady lokalizowania
i warunki techniczne dla reklam w poszczególnych gminach. Po ustanowieniu zasad gminnych, ostatnim
krokiem może być uchwalenie opłat od reklam. Taki tryb procedowania pozwoli wszystkim stronom procesu
(samorządom, właścicielom nieruchomości, firmom reklamowym i innym podmiotom wykorzystującym
konstrukcje reklamowe do promocji własnej działalności gospodarczej) na właściWe przygotowanie się

do zmian i wprowadzenie ich w sposób gwarantujący spójność koncepc
Oczekiwane jest:

-respektowanie w uchwale praw nabytych
-abV zapisv uchwałV były spójne, koherentne, zgodne z konstytucją RP.

Zaproponowane zapisy niezgodne z prawem i zasadami poprawnej legislacji.



Miasto zostało podzielone rozsądnie na strefy, podobnie jak dzielą je zapisy MPZP, które takze określają
możliwość sytuowania reklam i do tej pory działają. Proponowana uchwała próbuje naprawić wieloletnie
zaniedbanie miast w zakresie wprowadzania rozwiązań w MPZP, tylko dlaczego kosztem legalnie

firm reklam i ich pracowników.

Brak w przesłanych materiałach informacji o kilkunastoosobowym zespole, który jest współautorem
przedstawionego opracowania - ZWracamy się z prośbą o udostępnienie jego składu.
Wadliwie skonstruowane narzędzie do sondowania opinii mieszkańców w sprawie (z jednego adresu lP

możliwość oddania nieskończonej liczby głosów w internetowej ankiecie), co pozbawia tę część
przeprowadzonego badania jakiejkolwiek wartości. Tendencyjność pytań sformułowanych w ankiecie. Fakt,
ze przedmiotem oceny mieszkańców w ankiecie był ,,całokształt" dobrostanu reklamowego w mieście,
uniemożliwił właściwą ocenę mieszkańców, bowiem pod uwagę brane były legalne i nielegalne miejsca

Nieczytelność mapki i ideogramy dla różnych obszarów miasta, dla których Zastosowano to samo

Bezkrytyczność w eliminacji prawie wszystkich form reklamy i informacji handlowej w mieście, które aspiruje
do miana miasta nowoczesnego i stolicy regionu.
Proponowane wyłączenie tak wielu nośników reklamowych zuboza kasę miejską, pozbawiając ją wpływów
z reklam wielkoformatowych, co reguluje ustawa krajobrazowa.
Przedstawione materiały prezentujące kierunek prac legislacyjnych dot. uchwały krajobrazowej w mieście
Katowice, tak w aspekcie możliwych do wykorzystania narzędzi komunikacji, jak i w zakresie miejsc
dopuszczonych w przestrzeni aglomeracji do takiej komunikacji, jasno wskazują na niepokojące tendencje
ograniczające w sposób znaczny dostęp mieszkańców miasta Katowice i aglomeracji śląskiej do informacji.

Uchwała proponowana W tym kształcie zubaŻa mieszkańców o informacje reklamowe, handlowe, związane
z usługami, dotyczące imprez sportowych, kulturalnych, inicjatyw lokalnych, zaburzając konstytucyjnie
chroniony przepływ informacji. Żyjemy w konurbacji śląsko - dąbrowskiej, w której mieszka ponad 2 miliony
mieszkańców, a Katowice stanowią stolicę tego regionu' Na władzach Katowic właśnie spoczywa obowiązek
kształtowania polityki całego regionu, takze w zakresie dostępu do szeroko pojętej informacji. Przedłożone
do procedowania materiały wskazują na całkowite wyrugowanie wizualnych form reklamy i informacji
Z przestrzeni miasta, co skutkować będzie brakiem informacji dla mieszkańców Katowic, jak i obywateli
pozostałych miast region u, z racji usytuowania miast ościen nych. Z uwagi na charakter przestrzeni miasta
oraz fluktuacji ludzkiej przez miasto reklamy wskazane W proponowanych przepisach (do 18m2) nie załatwią
naWet w sposób podstawowy do mieszkańców do informacii.
lzba stoi na stanowisku, ze Zaprezentowane założenia do projektu uchwały krajobrazowej wymagają
gruntownej weryfikacji. lch punktem wyjścia jest bowiem całkowity zakaz funkcjonowania na terenie Miasta
bardzo istotnych form reklamy w postaci: banerów reklamowych, siatek reklamowych, reklamy mobilnej,
murali reklamowych i totemów reklamowych. opracowanie projektu Wymaga dalszych rozległych
konsultacji, w szczególności z udziałem środowisk zainteresowanych - W tym przedsiębiorców z branzy
reklamowej.
Raport z badania ankietowego nie należy uznać za miarodajny, z uwagi na mozliwość wielokrotnego
wypełniania ankiety przez tę samą osobę. W ankiecie nie dokonano rozróżnienia na reklamę legalną
i nielegalną, co nie pozwalało na osobną ocenę obu form reklamy, a niejako wymuszało dokonanie zbiorczej
oceny reklamy jako całości.
Nalezy z ostrożnością i rozsądnym dystansem przyjmować wyniki ankiety z marca 2oI7 r' ponieważ
mieszkańcy często nie odróżniają definicji szyldów i reklam, nazywaj stkie potocznie,,reklamami"
Za|oŻenia eliminują reklamę jako formę przekazywania informacji handlowych, związanych z usługami,
dotyczących imprez sportowych, kulturalnych, inicjatyw lokalnych - która to informacja powinna być obecna
W nowoczesnym mieście.
opracowanie wykonane przez firmę PwC, badania włącznie z ankietą, nie powinny być brane jako jedyny
wyznacznik i punkt odniesienia w celu przygotowania projektu uchwały. Wynik prac wykazuje mnogość



błędów, od merytorycznych i prawnych, po brak wyczucia w kreowaniu Metropolii przyszłości- nowoczesnej,
idącej z duchem czasu - jaką próbuje i powinna być stolica Metropolii,,Śląskiej" Katowice.
Główne wady opracowa nia:
- Generalizowanie
- Nieuwzględnienie nowych technologii
- obstawanie przY archaicznych nośnikach reklamowych (słup ogłoszeniowy)
- Brak wizji i ładu, które mają zapanować po wprowadzeniu uchwały.
(w zakresie murali) Polecamy kontakt z Wojciechem Wagnerem, Estetą Miejskim w Warszawie lub Michałem
Szymańskim - pełniącym tą funkcję w Gdańsku, na pewno rzeczowo odpowiedzą czemu takie rozwiązania
w swoich miastach przyjęli. (Gdańsk oraz Warszawa - reklamy malowane są faworyzowane W stosunku do

oczekiwane jest - otwarcie i edukacja zespołu biura architektury i urbanistów pracujących nad regulacjami
dla dobrego zrozumienia funkcji społecznej, gospodarczej, informacyjnej, konsumpcyjnej przestrzeni miast'
W przestrzeni publicznej Miast mamy do czynienia z nadmiarem szyldów i informacji o prowadzonej
działalności. To one w na wizerunek Miasta.
Nowoczesne rozwiązania reklamy zewnętrznej w oparciu o realizację koncepcji zrównowazonego rozwoju
pozwolą miastu ijego włodarzom:

o Na podązanie za potrzebami jego mieszkańców - społecznymi i gospodarczymi

o Lepszym, szybszym, skuteczniejszym komunikowaniem do mieszkańców ważnych informacji

o inwestycjach, modernizacjach, wydarzeniach, nowych planach budowanie poczucia

przynalezności i lokalnej dumy dzięki skutecznemu PR; szczególnie istotne w związku z malejącą rolą
prasy codziennej i nieskuteczności docierania do mieszkańców poprzez strony internetowe urzędów

miast

o Szybką informację w przypadku zagrożeń, co podwyższa poczucie bezpieczeństwa.

Spotkanie podsumowujące.

30 października ŻoL7 r. w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Soko|skiej 23 odbyło się ostatnie

spotkanie w ramach procesu konsultacyjnego' Jego celem było podsumowanie działań jakie

zostały podjęte W trakcie konsultacji oraz kolejnych kroków urzędu zmierzających

do opracowania projektu uchwały dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń W mieście Katowice.

Spotkanie miało charakter otwarty i zgromadzi|o przede Wszystkim przedstaWicieli

przedsiębiorców zainteresowanych tematem sytuowania reklam W naszym mieście'

W spotkaniu udział wzięło 17 osób'

Po omówieniu przez przedstawiciela urzędu Kierownika Referatu Płanowania

Przestrzennego w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego - zrealizowanych prac,

pojawiły się pytania z sali dotyczące zarówno propozycji rozwiązań dla ochrony krajobrazu
przygotowanych przez podmiot zewnętrzny, jak i działań samego urzędu.

Przebieg spotkania podsumowującego został przedstawiony W protokole ze spotkania

informacyjnego, który stanowi załączn|k nr 5 do niniejszego raportu.

Po ostatnim działaniu konsultacyjnym wpłynęła dodatkowo jedna uwaga do urzędu, o treści:



Propozycja ze strony PwC: ,,Reklama naklejana _ max. 30% pow. witryny wyłącznie w trefie

pa rteru"

Wniosek: Wyłączyć z wfw ograniczenia powierzchni wyklejenia witryn w sklepach z art'

spozywczymi, stosowane w celu ograniczenia naświetlenia słonecznego na towary znajdujące

się wewnątrz oraz zasłonięcia tylnych części mebli i urządzen pod warunkiem, że wyklejenia

takie stanowią jednolitą plastycznie całość, odpowiadającą charakterowi lokalu oraz nie

zawierają elementów reklamy komercyjnej tj. nazw handlowych konkretnych towarów i ich

producentów.

Zebrane wtrakcie procesu opinie iuwagi uczestników, jak równieŻpropozyc1e rozwiązań dla

miasta Katowice wraz ze sposobem ustosunkowania się prezydenta miasta do wyników

przeprowadzonych konsultacji zostały ujęte w załączniku nr 6 do niniejszego raportu - WYKAZ

WNIOSKOW ZEBRANYCH W TRAKCIE PROCESU.

Celem procesu było pozyskanie opinii mieszkańców Katowic w odniesieniu do możliwych

do wdrozenia w mieście zasad, dających sposobność uporządkowania przestrzeni publicznej.

Wszystkie informacje pozyskane na etapie prac przygotowawczych, tj.: uzyskane w toku

przeprowadzonego dialogu technicznego, zawarte w opracowaniu wykonanym przez PwC,

a także uwagi i propozycje rozwiązan zgłaszane przez uczestników konsultacji społecznych, jak

i wyniki analizy ekonomicznej, która zostanie wykonana - będą stanowiły materiał wyjściowy

do opracowania projektu uchwały. Przygotowany dokument będzie podlegał dalszym

konsultacjom.

Raport końcowy wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej

konsultacje.katowice.eu, na Platformie Konsultacji Społecznych UMK oraz do wglądu

w Wydziale Komunikacji Społecznej (Rynek 13, ll piętro, pokój 204).

W ciągu miesiąca od daty publikacji raportu końcowego uczestnicy konsultacji mogą wypełnić

ankietę ewaluacyjną dot. procesu. Będzie ona dostępna na stronie konsultacje'katowice.eu

w zakładce dedykowanej uchwale krajobrazowej' Ankietę będzie mozna odesłać pod adresem

kon su ltacje@ katowice.eu.


