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Słowniczek pojęć istotnych dla „uchwały krajobrazowej”  

 

Reklama: upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, 
przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne [Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. 

Reklama: umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie 
reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, a także 
każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawionym przez gminę znakiem 
informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności 
publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną 
o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy o ochronie przyrody [Ustawa 
z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych]. 

Szyld: tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na 
nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują [Ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. 

Tablica reklamowa: przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz 
z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej 
ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków 
i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, 
z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym]. 

Urządzenie reklamowe: przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz 
z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, 
z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym]. 

Obiekt małej architektury: niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane]. 

Obszar przestrzeni publicznej: obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 
względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. 
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 Dotyczące dróg i transportu: 

Droga: wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub 
drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego 
pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub 
pędzenia zwierząt [Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym]. 

Pas drogowy: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia 
związane z potrzebami zarządzania drogą [Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach 
publicznych]. 

Obszar kolejowy: powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje 
się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji 
i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy [Ustawa z dnia 28 marca 
2003 r. O transporcie kolejowym]. 

 Dotyczące krajobrazu, jego walorów, ładu przestrzennego, cech przestrzeni 
i kształtowania ich: 

Krajobraz: postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory 
cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka 
[Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. 

Krajobraz kulturowy: postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze 
i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych 
i działalności człowieka [Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami]. 

Krajobraz priorytetowy: krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje 
wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne 
lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków 
jego kształtowania [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym]. 

Ład przestrzenny: takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne [Ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. 

Walory krajobrazowe: wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe 
obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy 
cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka [Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody]. 

Walory ekonomiczne przestrzeni: te cechy przestrzeni, które można określić w kategoriach 
ekonomicznych [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym]. 
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Historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, 
zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, 
rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym 
ulic lub sieci dróg [Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami]. 

Oś widokowa: wyobrażalna prosta kierująca wzrok na charakterystyczne elementy 
zagospodarowania terenu lub terenów [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie 
przyrody]. 

Przedpole ekspozycji: rozległe poziome płaszczyzny, w szczególności zbiorniki wodne, zbocza 
lub płaskie dna dolin, umożliwiające ekspozycję panoram [Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. O ochronie przyrody]. 

Punkt widokowy: miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z którego układ 
wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki [Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. O ochronie przyrody]. 

 Dotyczące środowiska przyrodniczego: 

Środowisko przyrodnicze: krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi 
i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami 
i grzybami [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody]. 

Ochrona krajobrazowa: zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu [Ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody]. 

Korytarz ekologiczny: obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów [Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody]. 

 Dotyczące ochrony zabytków i innych dóbr kultury: 

Zabytek: nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 
związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 
artystyczną lub naukową [Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami]. 

Historyczny zespół budowlany: powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze 
względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub 
związek z wydarzeniami historycznymi [Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami]. 

Dobra kultury współczesnej: niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca 
pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne 
i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je 
wysoka wartość artystyczna lub historyczna [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym]. 

 Dotyczące obiektów budowlanych: 
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Budowla: każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe 
i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową 
[Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane]. 

Budynek: taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach [Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane]. 

Tymczasowy obiekt budowlany: obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe [Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane]. 

Zwarta zabudowa: zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji 
wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą 
budynków nie przekracza 100 m [Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych 
i leśnych]. 

 Inne z zakresu planowania przestrzennego: 

Interes publiczny: uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby 
ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym]. 

Obszar funkcjonalny: obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub 
występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się 
z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami 
i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym]. 

 Inne z zakresu planowania przestrzennego: 

Interes publiczny: uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby 
ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym]. 

Obszar funkcjonalny: obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub 
występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się 
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z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami 
i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju [Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym]. 

Tereny zieleni: tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie 
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, 
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, 
cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym 
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom 
przemysłowym [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody]. 

 I inne: 

Działalność gospodarcza: zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa 
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły [Ustawa z dnia 2 lipca 
2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej]. 

Tereny zamknięte: tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność 
i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów 
centralnych [Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne]. 

Impreza masowa: impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym 
mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez: a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, 
filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych 
podobnych obiektach, b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez 
zarządzających tymi szkołami i placówkami, c) organizowanych w ramach współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży, d) sportowych organizowanych dla sportowców 
niepełnosprawnych, e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, 
ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, f) zamkniętych 
organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada 
przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć. 

Propozycja podziału terenu miasta na obszary 

Obszary centrotwórcze - to obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzennej. Ponadto mają istotne znaczenie reprezentacyjne w przestrzeni 
miejskiej. W przypadku Katowic, obejmują obszary śródmiejskie oraz centra 

dzielnicowe, centra osiedli, gdzie skupione są obiekty użyteczności publicznej, ale również 
bardzo liczne obiekty usługowe i handlowe. Takiemu zagospodarowaniu towarzyszy 
intensywne nagromadzenie reklam i szyldów, co potwierdza przeprowadzona inwentaryzacja 
terenu oraz ankieta sondażowa. W obszarach przestrzeni publicznej z definicji zachodzi 
potrzeba zapewnienia dostępności oraz właściwej oprawy wnętrz w postaci obiektów małej 
architektury i mebli ulicznych. 
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Obszary przyrodniczo-krajobrazowe i rekreacyjne - Systemy terenów zieleni 
pełnią w mieście funkcje przyrodnicze, krajobrazotwórcze i rekreacyjne. Tereny 
zieleni urządzonej dodatkowo stanowią przestrzenie reprezentacyjne. Specyfika 
tych funkcji powoduje koniczność osobnego ich potraktowania w kwestii ustaleń 
dotyczących realizacji reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. W 

zakresie realizacji reklam zakłada się ich ograniczenie do niezbędnego minimum, z 
dopuszczeniem lokalizacji określonych nośników reklamowych wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach jak np.: w rejonach lokalizacji usług rekreacji. Na terenach zieleni naturalnej (ZE, 
ZL) i obszarach rolnych (Rm) z uwagi na wiodące funkcje przyrodniczo-krajobrazowe zakłada się 
wprowadzenie zakazu realizacji wszelkich nośników reklamowych.  
 

 
Obszary wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych -  
W obszarach wielkopowierzchniowych centrów handlowo–usługowych, ze 
względu na nadrzędne funkcje handlowe i usługowe, rola reklamy jest 
szczególnie istotna. Jest ona bowiem znaczącym elementem kształtującym 
krajobraz i mającym zasadniczy wpływ na percepcję przestrzeni przez jej 

użytkowników. Ustalenia dotyczące nośników reklamowych muszą z jednej strony spełniać 
wymagania reklamodawców i klientów, a z drugiej strony zapewniać czytelność i estetykę 
przestrzeni. Dopuszcza się zwiększone nasycenie ilością nośników reklamowych w obszarach 
wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych i ich zróżnicowane formy, przy 
zagwarantowaniu wysokiej jakości i uporządkowanego sposobu ich rozmieszczania wpisującego 
się i kreującego charakter miejsca. 

 

Obszary zabudowy produkcyjno-usługowej - Obszary zabudowy produkcyjno-
usługowej, z racji swoich funkcji zwykle odznaczają się znacznie gorszą jakością 
wizualną krajobrazu w przestrzeni miejskiej. W przypadku miasta Katowice 
szczególne są przestrzenie produkcyjne związane z kopalniami węgla 
kamiennego oraz terenami pokopalnianymi. Ustalenia dotyczące nośników 

reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń nie muszą być tak rygorystyczne jak w 
przypadku pozostałych obszarów, ale muszą ściśle odpowiadać na potrzeby funkcji wiodących. 
Zakłada się, że nośniki reklamowe mogą mieć zróżnicowaną formę, dopuszcza się także 
zwiększoną ich liczbę, jednakże ich rozmieszczenie musi być usystematyzowane dla odbiorców, 
w szczególności w zakresie widoczności od strony dróg publicznych. Obiekty małej architektury 
i ogrodzenia będą ściśle poporządkowane funkcji i potrzebom danego terenu lub obiektu. 

 

Obszary pozostałej zabudowy intensywnej - W granice obszarów pozostałej 
zabudowy intensywnej zostaną włączone wszystkie wyznaczone na rysunku 
studium tereny dróg publicznych klas lokalnej i część dróg klasy zbiorczej 
(niewłączone do obszarów głównych korytarzy transportowych), które 
przebiegają przez te obszary i tworzą z nimi funkcjonalną całość. W granice 

obszarów nie zostaną włączone wyznaczone w studium obszary przestrzeni publicznych, gdyż 
ich rola w kreowaniu wizerunku miasta jest nadrzędna. 



 
Materiał przygotowany na podstawie wyniku prac III Etapu projektu pn. „Wykonanie prac początkowych dla przygotowania 
projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice” realizowanego przez PwC Polska Sp. z o.o.  
 

Wiodącą funkcją obszarów pozostałej zabudowy intensywnej są funkcje mieszkaniowo-
usługowe. Dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna skupiona głównie wokół 
Śródmieścia i zabudowa mieszkaniowo-usługowa rozmieszczona w różnych częściach miasta. 

 

Obszary pozostałej zabudowy ekstensywnej - W granice obszarów pozostałej 
zabudowy ekstensywnej zostaną włączone wszystkie wyznaczone na rysunku 
studium tereny dróg publicznych klas lokalnej i część dróg klasy zbiorczej 
(niewłączone do obszarów głównych korytarzy transportowych), które 
przebiegają przez te obszary i tworzą z nimi funkcjonalną całość. W granice 

obszarów nie zostaną włączone wyznaczone w studium obszary przestrzeni publicznych, gdyż 
ich rola w kreowaniu wizerunku miasta jest nadrzędna. Wiodącą funkcją obszarów pozostałej 
zabudowy ekstensywnej są funkcje mieszkaniowo-usługowe. Dominuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna skupiona głównie w południowej i zachodniej części miasta.  

 

Obszary głównych korytarzy transportowych - Obszary ten będą obejmowały 
wyznaczone na rysunku nr 1 do studium „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego” tereny: autostrady, drogi ekspresowej, dróg publicznych klasy: 
głównej ruchu przyspieszonego, głównej, wybranych dróg zbiorczych oraz 
tereny kolejowe w ich liniach rozgraniczających. W terenach tych ustalenia 

dotyczące realizacji reklam, ogrodzeń, obiektów małej architektury będą ściśle uzależnione od 
obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych. Zakłada się maksymalne ograniczenie do 
niezbędnego minimum lokalizacji w obszarach głównych korytarzy transportowych reklam (np.: 
tylko w powiązaniu z obiektami małej architektury, wiatami przystankowymi komunikacji 
publicznej), zakaz realizacji ogrodzeń i realizację obiektów małej architektury tylko w zakresie 
wynikającym z funkcji terenu. 

 


