
Projekt uchwały krajobrazowej dla miasta i gminy Olkusz 
– opracowanie wstępnych zasad lokalizacji nośników informacji
w tym szyldów, tablic i innych nośników reklamowych
oraz małej architektury i ogrodzeń

opracowanie we współpracy z



Projekt uchwały krajobrazowej dla miasta i gminy Olkusz 
Etap II – opracowanie wstępnych zasad lokalizacji nośników informacji

2

WSTĘP

„Uchwała krajobrazowa” jest potoczną nazwą uchwały w sprawie 
ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektu-
ry, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Jest to akt prawa miej-
scowego, który może zostać przyjęty przez gminę w celu poprawy 
estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie 
szkodliwemu wpływowi reklam, a także ogrodzeń i obiektów ma-
łej architektury na krajobraz gminy, jako dobro wspólne wszystkich 
mieszkańców. 

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r.  
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu. W wyniku przyjęcia ustawy wprowadzono zmia-
ny do 10 ustaw, które łącznie mają pozytywnie wpłynąć na krajobraz 
gmin w Polsce. Z punktu widzenia gminy najważniejszymi jest zmia-
na ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r., która umożliwia gminom przyjęcie tzw. „uchwały 
krajobrazowej” oraz zmiana ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych, która umożliwia przyjęcie „uchwały  
o opłacie reklamowej”.

Zapisy uchwały krajobrazowej dotyczą przede wszystkim wła-
ścicieli reklam i szyldów gdyż w zależności od konkretnych zapisów 
oraz od przyjętych parametrów, część z właścicieli będzie zmuszona 
dostosować swoje reklamy i szyldy do nowych regulacji. 
W odniesieniu do szyldów i reklam uchwała może między innymi re-
gulować:

•	 wymiary reklam, czyli choćby maksymalną wysokość, sze-
rokość czy powierzchnię reklamy (np. maksymalnie 3 metry 
szerokości, maksymalnie 6 metrów kwadratowych)

•	 liczbę szyldów (np. maksymalnie 2 szyldy na jeden podmiot 
prowadzący działalność)

•	 zakaz sytuowania konkretnego rodzaju reklam (np. zakaz 
reklamy na lawecie)

•	 miejsce instalacji reklamy (np. dopuszczenie lub zakaz sytu-
owania na budynku, ogrodzeniu, bezpośrednio na gruncie)

•	 parametry lokalizacji reklamy (np. w minimalnej odległości 
od pomnika)

Zapisy uchwały krajobrazowej będą też dotyczyć właścicieli 
ogrodzeń oraz obiektów małej architektury, gdyż Uchwała może 
uwzględnić wytyczne dla sytuowania nowych ogrodzeń oraz 
obiektów małej architektury, może także zakładać obowiązek 
dostosowania istniejących obiektów do nowych przepisów.

Wstęp

Szanowni Państwo,
Wszyscy doceniamy piękno otaczającego nas świata. Chcemy troszczyć się o przestrzeń pu-

bliczną, o jej estetykę i harmonię. Poprzez szacunek dla dobra wspólnego, przyrody, krajobra-

zu, publicznie dostępnych lasów, parków czy skwerów, wyrażamy również szacunek do siebie 

nawzajem.

Rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny w dużej mierze zależą od jakości przestrzeni pu-

blicznej. Tę prawidłowość dostrzegli również Państwo – mieszkańcy gminy Olkusz. Konsultacje 

społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej, przeprowadzone pod koniec 2018 roku, spotkały 

się z ogromnym zainteresowaniem.

Ta społeczna aktywność świadczy o tym, że kwestia estetyki miejskiej jest dla olkuszan szcze-

gólnie istotna. Otrzymaliśmy jasny sygnał, że obrany przez nas kierunek działań zmierzających 

do uporządkowania przestrzeni publicznej jest właściwy.

Dziś przedstawiamy propozycje konkretnych rozwiązań, licząc na kolejne uwagi, gdyż tak po-

żądanych oraz trwałych zmian chcemy dokonywać w porozumieniu z naszymi mieszkańcami 

i przedsiębiorcami.

 Olkusz zmienia się. Wspólnie budujemy miasto, w którym bez obaw można budować przy-

szłość – zdobywać wykształcenie, pracować, założyć rodzinę. Podejmujemy wiele działań, które 

mają służyć wszystkim mieszkańcom. Dziś oraz w przyszłych pokoleniach. Jestem przekonany, 

że przystąpienie do prac nad uchwałą krajobrazową jest jednym z nich.

           Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
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Wykluczenia

WYJĄTKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ORAZ PROPONOWANE 
PRZYPADKI SZCZEGÓLNE 
Zgodnie z przepisami ustaw regulujących przepisy dotyczące usta-
nowienia uchwały krajobrazowej  uchwały nie sporządza się dla tere-
nów zamkniętych innych niż ustanawiane przez ministra właściwego 
do spraw transportu, nie ma ona także zastosowania do ogrodzeń 
autostrad i dróg ekspresowych oraz ogrodzeń linii kolejowych. 
Przepisów dotyczących reklam nie stosuje także się do upowszech-
niania informacji wyłącznie: 
•	 trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia; 
•	 o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów 

lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub 
urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytko-
wanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

W ramach projektu regulacji dotyczących reklam, ogrodzeń, 
obiektów małej architektury ustalono, że zasad nie stosuje się 
dla szyldów i tablic reklamowych, które przed wejściem w życie 
uchwały uzyskały pozwolenie konserwatorskie oraz względem 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych stanowiących:
•	 elementy Systemu Informacji Miejskiej sytuowane na obszarze 

miasta i gminy oraz nośniki informacji publicznej Miasta i Gminy 
Olkusz, 

•	 tablice  unijne informacyjne i pamiątkowe wg wytycznych Unii Eu-
ropejskiej,

•	 gabloty ekspozycyjne lub tablice przeznaczone na cele infor-
macyjne i regulaminy wydzielonych terenów o specjalnym prze-
znaczeniu, takich jak: place zabaw, tereny zieleni, siłownie tere-
nowe, itp.,

•	 informacje o sprzedaży, wynajmie lokalu lub nieruchomości:
 – w przypadku lokalu mieszkalnego lub użytkowego - wyłącznie 

w formie wyklejenia informacji w oknie lub witrynie, zajmują-
cego nie więcej niż 50% pojedynczego szklenia okna lub wi-
tryny lub w formie tablicy umieszczonej w oknie lokalu lub na 
balustradzie balkonu lub tarasu, o wymiarach nie przekracza-
jących 0,80 m x 1,20 m w układzie poziomym,

 – w przypadku budynku lub nieruchomości niezabudowanej - 
wyłącznie w formie tablicy o wymiarach nie przekraczających 
1,0 m x 1,5 m w układzie poziomym, umieszczonej na elewacji, 
ogrodzeniu lub na terenie nieruchomości przy wjeździe,

•	 informacje umieszczone na drzwiach, oknach lub witrynach, 
zawierające wyłącznie:

 – informacje na temat godzin otwarcia lokalu, o powierzchni nie 
większej niż format A3;

 – informacje na temat ochrony/monitoringu obiektu, o po-
wierzchni nie większej niż powierzchni formatu A5;

 – informacje o możliwości dokonywania płatności kartami płat-
niczymi oraz korzystania z innych kart, w szczególności: raba-
towych, lojalnościowych, wydawanych w ramach programów 
partnerskich, oraz dotyczących zwrotu podatku VAT;

 – informacje na temat sprzedaży biletów komunikacji publicznej 
– o powierzchni nie większej niż format A4;

•	 informacje o właścicielu lub operatorze tablicy reklamowej, urzą-
dzenia reklamowego lub innego urządzenia, takiego jak w szcze-
gólności bankomat, automat do sprzedaży, umieszczone na tej 
tablicy lub urządzeniu, o powierzchni nie przekraczającej 0,10m2;

•	 informacje na urządzeniach bankomatowych lub w miejscu ich lo-
kalizacji, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 0,3m2;

•	 oznakowania urządzeń obsługujących sprzedaż biletów komuni-
kacji publicznej i parkometrów, o łącznej powierzchni nie przekra-
czającej 0,3 m2;

•	 tablice na budynkach, w których znajdują się kancelarie, dla któ-
rych określono wzór szyldów w Zarządzeniach Prezesa Krajowej 
Rady Notarialnej, Prezesa Krajowej Rada Radców Prawnych oraz 
Naczelnej Rady Adwokackiej.,

•	 plakaty i informacje wyborcze 
•	 ekspozytory sezonowych produktów spożywczych oraz roślin



Projekt uchwały krajobrazowej dla miasta i gminy Olkusz 
Etap II – opracowanie wstępnych zasad lokalizacji nośników informacji

4

budynek 
— należy przez to rozumieć 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 art. 3, pkt 2

budynki kultury fizycznej
— budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach (boiska 
do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, 
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. prze-
znaczone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. dla uczestników
— zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych (pkob).
iv. schemat klasyfikacji z objaśnieniami

budynki użyteczności publicznej
— należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby ad-
ministracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu reli-
gijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, ga-
stronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, dro-
gowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za bu-
dynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 
socjalny;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.

działalność kulturalna 
— w rozumieniu ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i 
ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej 
są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, 
instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska 
artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w róż-
nych dziedzinach kultury
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej

Definicje z obowiązujących dokumentów – cz. 1

kondygnacja 
— należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną 
część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stro-
pie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a po-
wierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izola-
cję cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy 
czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku 
stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią 
wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje 
się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie par. 3, pkt 16

nieruchomości 
— części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot wła-
sności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub 
części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych sta-
nowią odrębny od gruntu przedmiot własności
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny art. 46 § 1

obiekt budowlany 
— budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z insta-
lacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane art. 3, pkt 1

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 art. 3, pkt 4
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obszar przestrzeni publicznej 
— należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyja-
jący nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego poło-
żenie 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, art. 2, pkt 6, 2, pkt 16c

ogólnodostępne obiekty kulturalne
— kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.
— sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzy-
stywane głównie do celów rozrywkowych
— kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.
— budynki schronisk dla zwierząt
— budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych (pkob). iv. sche-
mat klasyfikacji z objaśnieniami

powierzchnia zabudowy 
— powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym, 
wyznaczonym przez rzutowanie na powierzchnię terenu wszystkich 
jego krawędzi zewnętrznych
norma pn — iso 9836:1997 — tytuł: właściwości użytkowe w bu-
downictwie — określanie i obliczanie wskaźników powierzchnio-
wych i kubaturowych

reklama — należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkol-
wiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębior-
stwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, art. 2, pkt 16a

roboty budowlane
— to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane art.3, pkt 7 

szyld 
— należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie rekla-
mowe informującą 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, art. 2, pkt 16d

tablica reklamowa 
— należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub 
służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji rekla-
my, 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 przeznacze-
niem
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, art. 2, pkt 16b

tereny zieleni 
— tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonal-
nie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w grani-
cach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetycz-
ne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, 
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jor-
danowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą 
ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowi-
skom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art.5, pkt 21

urządzenie reklamowe 
— należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub 
służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drob-
nych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie 
z ich przeznaczeniem
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, art. 2, pkt 16c

Definicje z obowiązujących dokumentów – cz. 2
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tablica reklamowa elastyczna, nieażurowa, wykonana z tkanin, tek-
styliów lub miękkich tworzyw sztucznych, rozpinana pomiędzy lub na 
elementach konstrukcyjnych lub obiektach np. na stelażu, rusztowa-
niu budowlanym, elewacji budynku, ogrodzeniu, pojeździe; z wyłącze-
niem flag, markiz i siatek remontowych; 

tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, o powierzchni ekspozycji  
w układzie poziomym, o wysokości sytuowania dolnej krawędzi po-
wierzchni ekspozycji nie mniejszej niż 2,2 m, dopuszczone w następu-
jących rozmiarach:

powierzchnia ekspozycji do 9 m2 i wysokość całkowita do 6 m
powierzchnia ekspozycji od 9 m2  do 12 m2 i wysokość całkowita do 6 m
powierzchnia ekspozycji od 12 m2 do 18 m2 i wysokość całkowita do 8 m

obiekt handlowy o powierzni sprzedaży powyżej 2000 m2

budynek, w którym prowadzona i organizowana jest działalność kul-
turalna, o której mowa w przepisach odrębnych, w tym w szczególno-
ści ogólnodostępne obiekty kultury, budynki bibliotek i muzeów

budynek kultury fizycznej przeznaczony dla imprez sportowych oraz 
budowle sportowe i rekreacyjne 

podświetlone urządzenie reklamowe w postaci oszklonej pionowej 
gabloty ekspozycyjnej lub wyświetlacza, o dopuszczonej powierzchni 
ekspozycji do 3 m2 i wysokości do 2,7 m

tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe niepołączone trwale 
z gruntem, przeznaczone do czasowej promocji, np. balony, flagi, 
powłoki pneumatyczne, rusztowania, itp.

urządzenie reklamowe w postaci oszklonej pionowej gabloty ekspozycyj-
nej, o dopuszczonej powierzchni ekspozycji do 3 m2 i wysokości do 2,7 m

kompozycja plastyczna, wykonana bezpośrednio na ścianie budynku, za-
wierająca treści reklamowe i/lub logo 

ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kie-
runku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi nie mniej niż 60% 
na każde 2 mb. ogrodzenia;      

ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kie-
runku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi nie mniej niż 85% 
na każde 2 mb. ogrodzenia;      

ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kie-
runku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na 
każde 2 mb. ogrodzenia;

baner reklamowy 

billboard

typ A 
typ B
typ C

budynek handlu 
wielkopowierzniowego

budynek kultury

budynek obiekt sportu

citylight

ekspozytor

gablota reklamowa

mural reklamowy

ogrodzenia ażurowe typ 1

ogrodzenia ażurowe typ 2

ogrodzenia pełne

Inne definicje – cz. 1

billboardy citylight

ogrodzenie ażurowe mural reklamowy gablota reklamowa

baner reklamowy

ekspozytory

A B

C
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pas ekspozycyjny poziomy 

pas ekspozycyjny pionowy

potykacz

pylon

typ D

typ E 

typ F 

typ G 

semafor

siatka reklamowa

słup 
ogłoszeniowo-reklamowy

typ H
typ I

tablica ogłoszeniowa

tablica reklamowa  
zawieszana

typ J
typ K

część elewacji, zamykająca się między górną krawędzią otworów 
okiennych lub drzwiowych w parterze a elementem architektonicz-
nym elewacji, takim jak: gzyms wieńczący pierwszą kondygnację nad-
ziemną lub w przypadku braku gzymsu, dolną krawędzią otworów 
okiennych pierwszego piętra

części elewacji między zamykająca się między otworami okienny-
mi lub drzwiowymi bądź między otworem okiennym lub drzwio-
wym i brzegiem elewacji budynku 

wolnostojące, przenośne urządzenie reklamowe o dopuszczonej 
wysokości nie większej niż 0,9 m i łącznej powierzchni ekspozycji 
nie większej niż 1,5 m2 składające się z dwóch prostokątnych tablic 
złączonych wzdłuż górnej krawędzi

wolnostojące urządzenie reklamowe, połączone trwale z gruntem, 
o ekspozycji w układzie pionowym i łącznej powierzchni ekspozycji 
nie większej niż 85 m2, dopuszczony w następujących wymiarach:

pylon o wymiarach max. 1,0 m x 2,5 m i powierzchni reklamowej 
2,5 m2 x 2 (w układzie dwustronnym)
pylon o wymiarach max. 1,5 m  x 4,0 m i powierzchni reklamowej 
6,0 m2 x 2 (w układzie dwustronnym)
pylon o wym. max. 2,0 m x 7 m i powierzchni reklamowej 14 m2  x 2  
(w układzie dwustronnym)
totem o wysokości max. 15 m i powierzxchni reklamowej max. 9 m2 x 2 
(w okładzie dwustronnym)

szyld w formie tablicy lub kasetonu usytuowany prostopadle w sto-
sunku do elewacji

urządzenie reklamowe elastyczne, ażurowe, wykonane z tkanin, tek-
styliów lub miękkim tworzywie sztucznym o strukturze siatki, rozpię-
te pomiędzy lub na elementach konstrukcyjnych, na otaczających

wolnostojące urządzenie reklamowe w kształcie walca, dopusz-
czone w dwóch typach:

o wysokości od 3 do 3,5 m i średnicy do 1,4 m prosty
o wysokości od 3 do 3,5 m i średnicy do 1,6 m ozdobny

tablica wolnostojąca w układzie poziomym, której powierzchnia 
ekspozycji wynosi maks. 3 m2

tablica reklamowa umieszczona na elewacji, dopuszczona w następu-
jących rozmiarach:

o powierzchni ekspozycji do 6 m2

o powierzchni ekspozycji od 6 do 9 m2

Inne definicje – cz. 2

 słup 
ogłoszeniowo-reklamowy

pas ekspozycyjny pionowy

pas ekspozycyjny poziomy

totem

potykacz

tablica reklamowa

 siatka reklamowa

semafor

pylon
tablica 
ogłoszeniowa

D
H I

E

F

G
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Strefy o czytelnych walorach przestrzennych wymagające ustalenia odrębnych reguł 
i zasad ekspozycji reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń 

Strefa A
– krajobrazu historycznego i głów-
nych przestrzeni publicznych

Strefa B 
– wzmożonej intensyfikacji ruchu  
i zainwestowania

Strefa C
– lokalnego krajobrazu osiedli miej-
skich i  lokalnego krajobrazu pod-
miejskiego i wiejskiego

Strefa D
– ochrony wartości przyrodniczych

Podstawowe kryteria oceny potrzeby wprowadzenia po-
szczególnych regulacji oraz stopnia restrykcyjności okre-
ślonych zasad  wyznaczono dzięki waloryzacji przestrze-
ni publicznych w kontekście wartości krajobrazu terenów 
miejskich i wiejskich wynikających ze stopnia zurbanizowania i relacji  
z obszarami cennymi przyrodniczo:

strefa A – (krajobrazu historycznego i głównych przestrze-
ni publicznych) – podstawowymi kierunkiem zadań jest ochro-
na krajobrazu historycznego w celu wyeliminowania elemen-
tów zaburzających odbiór obszarów lub obiektów o znaczeniu  
historycznym i kulturowym dla zachowania widoków bliskich  
i dalekich, w tym przedpola obiektów zabytkowych - poprzez znacz-
ne ograniczenie ilości i wielkości  nośników reklamy, dostosowanie 
ich gabarytów do strefy ruchu uspokojonego ukierunkowanego na 
pieszych, ich ujednolicenie i podniesienie jakości materiałowej przyj-
mowanych rozwiązań.  

Strefa B – (wzmożonej intensyfikacji ruchu i zainwestowania) – 
podstawowymi kierunkiem zadań jest osiągnięcie ładu wizualnego 
miasta przez zapobieganie przesyceniu krajobrazu nośnikami in-
formacji wizualnej w miejscach intensyfikacji  działalności gospo-
darczej oraz wzdłuż podstawowych ciągów komunikacyjnych rangi 
ponadlokalnej.  

Strefa C – (lokalnego krajobrazu osiedli miejskich, krajobrazu pod-
miejskiego i wiejskiego) – gdzie podstawowymi kierunkiem zadań 
jest ochrona osiedlowych przestrzeni publicznych przed nadmierną 
intensyfikacją elementów reklam i małej architektury oraz poprawę 
jakości estetycznej w miejscach kluczowych,  sprzyjających integra-
cji lokalnej społeczności a także ochrona lokalnego krajobrazu pod-
miejskiego i wiejskiego  - proponowane ograniczenie form i wielko-
ści  elementów reklamowych w celu wyeliminowania dysproporcji 
ilościowej, powstającej w wyniku kumulowania elementów reklamo-
wych w pojedynczych miejscach prowadzenia działalności gospo-
darczej.

Strefa D – (ochrony wartości przyrodniczych) – podstawowymi kie-
runkiem zadań jest ochrona wysokich wartości przyrodniczych par-
ków krajobrazowych – proponowany całkowity zakaz sytuowania 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dla ochrony środowi-
ska przed elementami zaburzającymi jego funkcjonowanie lub za-
słaniającymi miejsca otwartego krajobrazu.



Projekt uchwały krajobrazowej dla miasta i gminy Olkusz 
Etap II – opracowanie wstępnych zasad lokalizacji nośników informacji

9

Strefa A 
– krajobrazu historycznego 
i głównych przestrzeni publicznych
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Strefa A – szyldy cz. 1

SZYLD
wyklejenie wyklejenie

SZYLD

tablica, litery lub znaki mocowane równolegle 
do ściany

semafor litery/tablica/kaseton 
w oknach po wewn. 
stronie szyby

wyklejanie szyb

Szyldy na budynkach powinno się sytuować w taki sposób, aby nie 
przesłaniały istotnych elementów i detali architektonicznych takich 
jak: balustrady, balkony, gzymsy, obramienia, oraz stolarka okienna i 
drzwiowa, tablice z nazwą ulicy i numerem budynku.

Szyldy sytuowane być powinny w obrębie elewacji parteru, w pasie 
ekspozycyjnym pionowym lub poziomym. W przypadku braku prze-
strzeni ekspozycyjnej w tym obszarze dopuszcza się montowanie 
szyldu ponad gzymsem międzykondygnacyjnym lub w przestrzeni 
drugiej kondygnacji, jednak co najmniej w odl. 20 cm od dolnej kra-
wędzi okien drugiej kondygnacji; wyjątek ten nie dotyczy budynków 
mieszkaniowo-usługowych, w których funkcja usługowa zlokalizo-
wana jest wyłącznie w poziomie parteru.

Maksymalna łączna powierzchnia szyldów umieszczonych na elewa-
cji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni elewacji parteru.

Należy zachować ujednoliconą wysokość poszczególnych form szyl-
dów umieszczonych na jednej elewacji budynku, a także na jednym 
pylonie, a ponadto ujednolicony wysięg w przypadku semaforów.

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń odbijających światło, z wy-
korzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitują-
cych światło o zmiennym natężeniu, w szczególności neonów, ekra-
nów LED i LCD.

Dla każdego podmiotu, prowadzącego działalność w piwnicy lub 
w parterze budynku ustala się możliwość lokalizacji maksymalnie 
dwóch form szyldów, umieszczonych na elewacjach, na których znaj-
duje się wejście lub witryny lokalu.

Dopuszczalne formy szyldów dla podmiotów prowadzących działal-
ność w piwnicy lub parterze budynku oraz zasady ich sytuowania:
1. tablica, litery lub znaki mocowane równolegle do ściany budyn-

ku lub wykonane bezpośrednio na ścianie, w obrębie pasa ekspo-
zycyjnego; o maks. wysokości 0,8 m oraz o powierzchni maks. 2 
m2; przy czym powierzchnia powinna być podzielona między po-
szczególne podmioty prowadzące działalność w poziomie parte-
ru lub piwnicy i łącznie nie przekraczać 80% długościu elewacji.

2. semafor – tablica, kaseton lub litery przestrzenne mocowane 
na wysięgniku, prostopadle do ściany budynku na wysokości od 
2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o maksymalnym wysięgu ze-
wnętrznej krawędzi 0,7 m, grubości nie większej niż 0,06 m i łącz-
nej powierzchni dwustronnej ekspozycji do 1,4 m2; w odległości 
co najmniej 3 m od kolejnego semafora,

3. wyklejenie szyb okien lub drzwi wejściowych lokalu usługowego 
znajdującego się w parterze budynku na powierzchni nie więk-
szej niż 20% powierzchni okna i/lub drzwi łącznie dla wszystkich 
podmiotów,

4. litery/tablica/kaseton umieszczone w oknie lokalu usługowego 
w parterze budynku po wewnętrznej stronie szyby, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% łącznej po-
wierzchni okna,
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Strefa A – szyldy cz. 2

tablica zbiorcza 
lub kaseton w układzie 
pionowym

wolnostojący 
pylon 
w rozmiarze D

pojedynczy szyld umiesz-
czony na pełnej części 
ogrodzenia 

szyld o pow. maks. 
0,2 m2 - element zwartej 
kompozycji szyldów 

szyld o pow. maks. 
0,2 m2 - element zbior-
czej tablicy 

szyldy umieszczane na 
lambrekinach markiz i 
parasoli

D

5. szyld o pow. maks. 0,2 m2 – element zbiorczej tablicy o wymia-
rach maks. 2 m x 0 ,8 m,

6. szyld o pow. maks. 0,2 m2 – element zwartej kompozycji szyldów 
o łącznej powierzchni nie większej niż 1,6 m2

Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność poza piwnicą lub 
parterem budynku frontowego ustala się możliwość umieszczenia 
jednego szyldu o powierzchni nie większej niż 0,2 m2 na elewacji 
przy wejściu do budynku frontowego w formie:

 – elementu w ramach zbiorczej tablicy o wymiarach maksymalnych 
2 m x 0,8 m,

 – elementu w ramach zwartej kompozycji szyldów o łącznej po-
wierzchni maks. 1,6 m2,

 – pojedynczego szyldu

Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na drugiej kon-
dygnacji dopuszcza się dodatkowo:

 – szyld w postaci wyklejenia szyb w oknach drugiej kondygnacji na 
powierzchni maks. 20% szyby od góry (litery i logo)

Dla obiektów gastronomii dopuszcza się dodatkowo:
 – szyldy umieszczane na lambrekinach markiz znajdujących się 
w parterach budynków, a także na meblach i lambrekinach pa-
rasoli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków ga-
stronomicznych, o maks. wysokości 0,25 m (nie dotyczy lokali 
posiadających już parasole z nazwą własna umieszczoną na 
czaszy parasola)

wyklejenie wyklejenie wyklejenie

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – 1 szyld na każdej płaszczyźnie attyki zadaszenia nad dystrybuto-
rami paliw (maks. pow.  każdego szyldu 2 m2)

 – 1 szyld na każdym dystrybutorze (maks. pow.  0,2 m2)

Powyższe zasady nie dotyczą szyldów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.

Dla obiektów oraz układów ujętych w rejestrze zabytków oraz 
w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje dodatkowo postę-
powanie zgodne z przepisami z zakresu ochrony i opieki nad za-
bytkami.
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Strefa A – tablice i urządzenia reklamowe cz. 1

tablice umieszczone 
w oknie od wewnętrznej 
strony

mural reklamowy siatki ochronne citilight lub gablota

słup ogłoszeniowo-reklamowy

min. 30 m

tablica ogłoszeniowa

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe powinno się montować 
w taki sposób, aby nie przesłaniały istotnych elementów i detali ar-
chitektonicznych takich jak: balustrady, balkony, gzymsy, obramie-
nia, oraz stolarka okienna i drzwiowa, tablice z nazwą ulicy i nume-
rem budynku.

Tablice i urządzenia reklamowe należy dostosować pod względem 
kolorystyki, stylu, formy, kroju pisma i materiału do kompozycji, po-
działów architektonicznych i charakteru budynku lub budowli, na 
których się znajdują.

Do wykonania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nale-
ży stosować materiały trwałe, w szczególności metal, szkło lub 
jego imitacje, płyty kompozytowe, a w przypadku banerów i siatek 
ochronnych również tworzywa i tkaniny sztuczne. 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń odbijających światło, z wykorzy-
staniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących świa-
tło o zmiennym natężeniu, w szczególności neonów, ekranów LED i LCD.

Maksymalna łączna powierzchnia reklam i szyldów umieszczonych 
na elewacji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 
30% powierzchni elewacji parteru. 

Dopuszczalne formy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz zasady ich sytuowania:
1. tablice umieszczone w oknie lokalu usługowego znajdującego 

się w parterze budynku, w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od 
wewnętrznej strony szyby (w środku lokalu); powierzchnia eks-
pozycji nie może przekraczać 20% powierzchni tego okna, przy 
czym tablica może być umieszczona tylko w oknie, w którym nie 
ma szyldu,

1. mural reklamowy wykonany na ścianie szczytowej budynku, za-
wierający treści reklamowe lub logo na maks. 5% powierzchni 
dzieła malarskiego,

2. słupy ogłoszeniowo-reklamowe typu I zlokalizowane w odległo-
ści nie mniejszej niż 30 m od sąsiedniego urządzenia tego same-
go typu,

3. tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w odległości nie mniejszej 
niż 30 m od sąsiedniego urządzenia tego samego typu,

4. citylighty i gabloty reklamowe:
 – jako element wiat przystanków komunikacji miejskiej o po-
wierzchni maks. 25% sciany wiaty,

 – umieszczane na ścianach kiosków ulicznych i toalet publicz-
nych.

Szczególne przypadki umieszczania reklam:

Na budynkach remontowanych:
 – siatki ochronne montowane na rusztowaniach na czas trwania 
robót budowalnych związanych z budową lub remontem elewa-
cji frontowej budynku z reklamą zajmującą nie więcej niż 30% 
powierzchni siatki ochronnej, umieszczane na okres nie dłuższy 
niż 1 rok; reklamę można ponownie umieścić nie wcześniej niż po 
upływie 5 lat, przy czym obowiązkowe jest zadrukowanie pozo-
stałej powierzchni siatki wizerunkiem elewacji remontowanego 
budynku.
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banery umieszczane pionowo na 
elewacjach budynków kultury

maszty z banerem reklamowym
reklamy umieszczane na 

lambrekinach parasoli

przenośny, 
wolnostojący 
pulpit z menu 

ekspozytory umieszczane 
na terenie i w czasie trwa-
nia wydarzenia

podświetlana 
gablota

Strefa A – tablice i urządzenia reklamowe cz. 2

Dla budynków kultury/oświaty/sportu:
 – maks. dwa banery umieszczane pionowo na elewacjach bu-
dynków, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 5 m2, 
mocowane w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od ściany, rów-
nolegle lub prostopadle z zachowaniem maksymalnego wysięgu 
zewnętrznej krawędzi 0,7 m; banery są obiektami czasowymi na 
czas trwania wydarzeń i ich promocji,

 – maks. 2 maszty o wysokości nie większej niż 8 m z banerem rekla-
mowym o pow. nie większej niż 3 m2 i wysięgu nie większym niż 
1 m, sytuowane na terenie nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem kultury lub budynkiem oświaty lub budynkami i obiektami 
sportu; banery są obiektami czasowymi na czas trwania wyda-
rzeń i ich promocji, o treści związanej z danym obiektem kultury/
oświaty/sportu.

Dla obiektów gastronomii:
 – przenośny, wolnostojący pulpit z menu w formacie maks. A3, 
umieszczony na nodze o wysokości nie większej niż 1,5 m lub po-
tykacz (wystawiane w godzinach otwarcia lokalu gastronomicz-
nego, przy czym nie więcej niż jeden na każdy lokal) lub podświe-
tlana gablota o powierzchni nie większej niż 0,5 m2 i grubości nie 
większej niż 0,1 m lub tablica o powierzchni nie większej niż 
0,7 m2 umieszczone na elewacji budynku przy wejściu do loka-
lu gastronomicznego,

 – reklamy umieszczane na lambrekinach parasoli stanowiących 
wyposażenie sezonowych ogródków gastronomicznych, o maks. 
wysokości 0,25 m (nie dotyczy lokali posiadających już paraso-
le z nazwą własna umieszczoną na czaszy parasola)

Dla wydarzeń publicznych:
 – ekspozytory umieszczane na terenie i w czasie trwania wydarzeń, 
w tym sportowych, kulturalnych i rozrywkowych

Dla ogrodzeń na czas trwania budowy:
 – tablice reklamowe związane z inwestycją budowlaną o maks.
pow. ekspozycji nie przekraczającej 10% pow. ogrodzenia, w for-
mie maks. 2 zwartych kompozycji tablic, przy czym pow. jednej 
tablicy nie może przekroczyć 0,3 m2

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – maks. 1 pylon w rozmiarze D lub E z cennikiem paliw przy każdym 
wjeździe na teren stacji

Dla tablic informacyjnych Miasta i Gminy Olkusz dopuszcza się uży-
cie wyświetlaczy/telebimów wielkoformatowych, emitujących świa-
tło o zmiennym natężeniu, w szczególności ekranów LED i LCD.
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Strefa A – Mała architektura i ogrodzenia

MAŁA ARCHITEKTURA 

W zakresie zasad lokalizacji  obiektów małej architektury:
1. maksymalna wysokość nie większa niż 3,5 m, z odstępstwem dla 

pomników, posągów i obelisków i tężni w przestrzeniach publicz-
nych,

2. zachowanie i uwzględnienie ciągów oraz osi widokowych,
3. dostosowanie skali i formy obiektów małej architektury do ist-

niejącego krajobrazu kulturowego,
4. lokalizacja obiektów małej architektury w sposób niekolidujący z 

zachowaniem ciągłości przejść pieszych i tras rowerowych,

Dla ogródków gastronomicznych w przestrzeni przyrynkowej:
 – w obrębie ogródka mogą być ustawione jedynie stoliki, krzesła, 
parasole oraz kompozycje kwiatowe, roll-bar,

 – dopuszcza się umieszczanie donic z naturalną, niską roślinnością 
o elementach kompozycyjnych nie przesłaniających elewacji, wy-
sokość roślinności wraz z donicą nie może przekraczać 1m, możli-
we jest wystawianie donic poza ogrodzenie ogródka pod warun-
kiem, że będą one ustawione na powierzchni przeznaczonej pod 
ogródek,

 – dopuszcza się stosowanie parasoli o wysokości masztu nie prze-
kraczjącej 3,2 m, składanych o nieprzekraczalnej średnicy lub dłu-
gości boku 4 m, dla ogródków usytuowanych bezpośrednio przy 
elewacji dopuszcza się stosowanie markiz, zaleca się, aby paraso-
le oraz markizy były w kolorystyce białej, ecru i harmonizowały 
z całością fasady, markizy montowane na elewacji powinny być 
rolowane;

 – dopuszcza się stosowanie parasoli w kolorystyce innej niż ww. 
wymieniona w przypadku lokali posiadającej już parasole z nazwą 
własną lokalu, przy wymianie parasoli na nowe należy zastoso-
wać kolorystykę białą lub ecru.

 
W zakresie standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych:
1. projektowanie elementów z detalami nawiązującymi do form hi-

storycznych,
2. wykorzystanie elementów z drewna lub jego imitacji, stali, sto-

pów metali, aluminium, betonu, kamienia naturalnego, szkła 
przezroczystego lub jego imitacji, z zachowaniem ich naturalnej 
kolorystyki, możliwość zastosowania akcentów kolorystycznych 
z wykorzystaniem gamy kolorów użytych w SIM, oraz akcentów 
kolorystycznych elementów wystaw czasowych,

3. zakaz lokalizowania obiektów o jaskrawej kolorystyce, z wyko-
rzystaniem efektów świetlnych, emitujących dźwięk lub światło 
o zmiennym natężeniu, z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na 
czas trwania imprez, 

4. dopuszczenie użycia lin, sznurów, stali i jej imitacji oraz tworzyw 
sztucznych jako elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych i ogródków dziecięcych przy obiektach gastrono-
micznych (tylko na szerokości elewacji), 

5. w przypadku elementów lakierowanych stosowanie kolorów sto-
nowanych, z dopuszczeniem innych kolorów dla lakierowanych 
elementów stanowiących wyposażenie placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych,

6. dopuszczenie iluminacji obiektów.

OGRODZENIA

W zakresie gabarytów oraz zasad lokalizacji  ogrodzeń:
1. maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,8 m, z dopuszczeniem 

ogrodzeń wyższych dla budynków i obiektów sportu oraz obiek-
tów infrastruktury technicznej, przy czym maksymalna wyso-
kość ogrodzeń w formie żywopłotów, ogrodzeń placów zabaw  
i ogródków jordanowskich oraz ogródków gastronomicznych 
nie może przekroczyć 1,1m,

2. zakaz sytuowania ogrodzeń na terenach zieleni, z dopuszcze-
niem ogrodzeń budynków i obiektów sportu, obiektów infra-
struktury technicznej oraz ogrodzeń wokół parków, placów 
zabaw, ogródków jordanowskich, wybiegów dla psów, a także 
wokół cmentarzy,

3. zakaz grodzenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych, z dopuszczeniem sytuowania:

 – ogrodzeń tzw. ogródków, do których prawo własności mają 
właściciele lokali mieszczących się na parterze budynków 
wielorodzinnych lub w części wspólnej nieruchomości prze-
znaczonej do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali 
położonych na parterze budynków wielorodzinnych,

 – ogrodzeń placów zabaw
 – ogrodzeń od strony terenów użytkowanych na cele produk-

cyjno-usługowe
4. dopuszczenie sytuowania ogrodzeń tymczasowych na czas trwa-

nia budowy,
5. dla ogródków gastronomicznych w przestrzeni przyrynkowej 

dopuszcza się montaż ogrodzenia niezwiązanego trwale z grun-
tem, o maks. wysokości 80-90 cm, konstrukcji lekkiej, ażurowej, 
metalowej bądź drewnianej, nawiązującej do form małej archi-
tektury ulicy lub ustawienie donic z zielenią

W zakresie standardów jakościowych rodzajów materiałów bu-
dowlanych:
1. ogrodzenia murowane, wykonane z metalu, kamienia lub drew-

na, ogrodzenia w formie żywopłotów,
2. stosowanie kolorystyki w odcieniach bieli, beżu, brązu, zieleni, 

szarości i czerni lub naturalnych kolorów użytych materiałów 
(np. cegła, kamień, klinkier, drewno, metal),

3. zakaz stosowania prefabrykowanych betonowych przęseł, two-
rzyw sztucznych oraz wykorzystywania elementów refleksyj-
nych, odblaskowych i o jaskrawej barwie.

Powyższe zasady nie dotyczą obiektów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.



Projekt uchwały krajobrazowej dla miasta i gminy Olkusz 
Etap II – opracowanie wstępnych zasad lokalizacji nośników informacji

15

Strefa B 
– wzmożonej intensyfikacji ruchu 
i zainwestowania
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Szyldy na budynkach powinno się sytuować w taki sposób, aby nie 
przesłaniały istotnych elementów i detali architektonicznych takich 
jak: balustrady, balkony, gzymsy, obramienia, oraz stolarka okienna i 
drzwiowa, tablice z nazwą ulicy i numerem budynku.

Szyldy sytuowane być powinny w obrębie elewacji parteru, w pasie  
ekspozycyjnym pionowym lub poziomym. W przypadku braku miej-
sca w tym obszarze dopuszcza się montowanie szyldu ponad gzym-
sem międzykondygnacyjnym lub w przestrzeni drugiej kondygnacji, 
jednak co najmniej w odl. 20 cm od dolnej krawędzi okien drugiej 
kondygnacji; wyjątek ten nie dotyczy budynków mieszkaniowo-
-usługowych, w których funkcja usługowa zlokalizowana jest wy-
łącznie w poziomie parteru. Szyld może być montowany także na 
dachu lub w obrębie górnej częsci elewacji ostatniej kondygnacji 
budynku. 

Maksymalna łączna powierzchnia szyldów umieszczonych na elewa-
cji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 40% po-
wierzchni elewacji parteru.

Należy zachować ujednoliconą wysokość poszczególnych form szyl-
dów umieszczonych na jednej elewacji budynku, a także na jednym 
pylonie, a ponadto ujednolicony wysięg w przypadku semaforów.

Dla każdego podmiotu, prowadzącego działalność na danej nie-
ruchomości ustala się możliwość lokalizacji maksymalnie trzech 
form szyldów.

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń odbijających światło, z wy-
korzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitują-
cych światło o zmiennym natężeniu, w szczególności neonów, ekra-
nów LED i LCD.

Strefa B – szyldy cz. 1

Dopuszczalne formy szyldów oraz zasady ich sytuowania:
1. tablice, kasetony, neony, litery lub znaki mocowane równolegle 

do ściany budynku lub wykonane bezpośrednio na ścianie, w ob-
rębie pasa ekspozycyjnego; na długości do 80% danej elewacji 
i maks. wysokości 0,8 m; przy czym powierzchnia powinna być 
podzielona równo między poszczególne podmioty,

2. semafor – tablica, kaseton, neon lub litery przestrzenne mo-
cowane na wysięgniku, prostopadle do ściany budynku na wy-
sokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o maksymalnym 
wysięgu zewnętrznej krawędzi 0,9 m, grubości nie większej niż 
0,15 m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji do 2 m2;  
w odległości co najmniej 3 m od kolejnego semafora,

3. wyklejenie szyb okien i/lub drzwi wejściowych lokalu usługowe-
go na powierzchni nie większej niż 25% łącznej powierzchni okna 
i/lub drzwi,

4. litery/tablica/kaseton umieszczone w oknach lokalu usługowe-
go w parterze budynku po wewnętrznej stronie szyby, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% łącznej po-
wierzchni pojedynczego okna,

5. szyld o pow. maks. 0,2 m2 – element zbiorczej tablicy o wymia-
rach maks. 2 m x 1 m,

6. szyld o pow. maks. 0,2 m2 – element zwartej kompozycji szyldów 
o łącznej powierzchni nie większej niż 2 m2,

7. neon, przestrzenne litery lub znaki umieszczane na dachu pła-
skim lub w obrębie ostatniej kondygnacji budynku na długości 
nie przekraczającej 25% długości tej elewacji, o maksymalnej 
wysokości urządzenia nie większej niż 1/5 wysokości budynku, 
jednocześnie nie więcej niż 2 m. 

8. neon, przestrzenne litery lub znaki umieszczane w układzie pio-
nowym jako szyld semaforowy na poziomie ostatniej kondygna-
cji, o maksymalnym wysięgu zewnętrznej krawędzi 0,9 m, grubo-
ści maks. 0,3 m, i  wysokości nie większej niż wysokość ostatniej 
kondygnacji. 

Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na drugiej kon-
dygnacji dopuszcza się dodatkowo:

 – szyld w postaci wyklejenia szyb w oknach drugiej kondygnacji na 
powierzchni maks. 25% szyby od góry (litery i logo)

NEON

SZYLD SZYLD
wyklejanie szyb wyklejanie szybwyklejanie szyb wyklejanie szybwyklejanie wyklejaniewyklejanie szyb wyklejanie szybwyklejanie szyb wyklejanie szyb

tablice, kasetony, 
neony, litery lub znaki 
mocowane równolegle 
do ściany budynku

kasetony umieszczane w oknach 

semaforwyklejenie szyb 
okien i/lub drzwi

szyld – ele-
ment zbior-
czej tablicy

neon, 
przestrzen-
ne litery szyld – element zwartej kom-

pozycji szyldów 

WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE
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Dla budynku położonego w odległości większej niż 10 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni dopuszcza się dodatkowo jedną z 
form szyldu:

 – tablica zbiorcza lub kaseton o grubości maks. 0,1 m, o wymiarach 
maksymalnych 2 m x 1 m w układzie pionowym, umieszczony na 
pełnej części ogrodzenia bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe 
na nieruchomość, zawierające szyldy o jednolitym formacie, przy 
czym powierzchnia pojedynczego szyldu nie może być większa 
niż 0,2 m2,

 – pojedynczy szyld umieszczony na pełnej części ogrodzenia bez-
pośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 0,2 m2,

 – szyld na pylonie zbiorczym w rozmiarze D lub E, zlokalizowanym 
przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość.

Strefa B – szyldy cz. 2

Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej 400 m2–1500 m2   dopuszcza się dodatkowo:

 – pylon w rozmiarze D–E, przy czym nie więcej niż dwa urządzenia 
reklamowe tego typu na nieruchomości.

Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej powyżej 1500 m2   dopuszcza się dodatkowo:

 – pylon w rozmiarze D–F, przy czym nie więcej niż dwa urządzenia 
reklamowe tego typu na nieruchomości.

Dla budynku handlu wielkopowierzchniowego dopuszcza się na-
stępujące formy szyldów:

 – tablice, litery lub znaki mocowane równolegle do ściany budynku 
lub wykonane bezpośrednio na ścianie, na wysokości nie mniejszej 
niż 2,5 m od poziomu terenu, przy czym wysokość maksymalna 
tablicy lub urządzenia reklamowego nie może być większa niż 3 m,

 – zwarta kompozycja szyldów zblokowana na elewacji  o łącznej po-
wierzchni ekspozycji nie większej niż 20% powierzchni tej elewa-
cji, jednocześnie nie więcej niż 80 m2,

 – pylon w rozmiarze D-G, przy czym odległość pomiędzy sąsiedni-
mi pylonami w rozmiarze F i G nie może być mniejsza niż 350 m,  
a maks. liczba pylonów to dwa na jednej nieruchomości.

SZYLD

tablica zbiorcza 
lub kaseton  
w układzie piono-
wym

pojedyn-
czy szyld

pylon zbiorczy 
wolnostojący 

pylon

szyldy umieszczane na 
lambrekinach markiz

tablice, litery lub znaki mocowane równolegle do ściany

zwarta kompozycja szyldów zblokowana na elewacji

Dla obiektów gastronomii dopuszcza się dodatkowo:
 – szyldy umieszczane na lambrekinach markiz znajdujących się 
w parterach budynków, a także na meblach i lambrekinach pa-
rasoli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków ga-
stronomicznych.

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – 1 szyld na każdej płaszczyźnie attyki zadaszenia nad dystrybuto-
rami paliw (maks. pow.  każdego szyldu 2 m2)

 – 1 szyld na każdym dystrybutorze (maks. pow. 0,2 m2)

Powyższe zasady nie dotyczą szyldów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.

Dla obiektów oraz układów ujętych w gminnej ewidencji zabyt-
ków obowiązuje dodatkowo postępowanie zgodne z przepisami 
z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.
Tablice i urządzenia reklamowe powinno się montować w taki spo-
sób, aby nie przesłaniały istotnych elementów i detali architektonicz-
nych takich jak: balustrady, balkony, gzymsy, obramienia, oraz stolar-
ka okienna i drzwiowa, tablice z nazwą ulicy i numerem budynku.
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Tablice i urządzenia reklamowe należy dostosować pod względem 
kolorystyki, stylu, formy, kroju pisma i materiału do kompozycji, po-
działów architektonicznych i charakteru budynku lub budowli, na 
których się znajdują.

Do wykonania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych należy 
stosować materiały trwałe, w szczególności metal, szkło lub jego 
imitacje, płyty kompozytowe, a w przypadku banerów również two-
rzywa i tkaniny sztuczne.
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń odbijających światło, z wy-
korzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitują-
cych światło o zmiennym natężeniu, w szczególności neonów, ekra-
nów LED i LCD.

Maksymalna łączna powierzchnia reklam i szyldów umieszczonych 
na elewacji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 
40% powierzchni elewacji parteru. 

Strefa B – tablice i urządzenia reklamowe  cz. 1

Dopuszczalne formy tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz zasady ich sytuowania:

1. tablice umieszczone w oknie lokalu usługowego znajdującego 
się w parterze budynku, w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od 
wewnętrznej strony szyby; powierzchnia ekspozycji nie może 
przekraczać 25% powierzchni tego okna, przy czym tablica może 
być umieszczona tylko w oknie, w którym nie ma szyldu,

2. mural reklamowy wykonany na ścianie szczytowej budynku, 
zawierający treści reklamowe i/lub logo na maks. 20% po-
wierzchni dzieła malarskiego

3. citylighty lub gabloty:
 – umieszczane na elewacji parteru budynku usługowego, maks. 
dwa urządzenia na jednej elewacji,

 – wolnostojące — położone wzdłuż drogi w odległości co naj-
mniej 40 m od urządzeń tego samego typu,

 – jako element wiat na przystankach komunikacji miejskiej, 
o powierzchni maks. 25% ścian wiaty przystankowej

 – umieszczane na ścianach przejść podziemnych, kiosków ulicz-
nych i toalet publicznych,

 – umieszczane na elewacji parteru budynku handlu wielkopo-
wierzchniowego, w odległości co najmniej 3 m od urządzeń 
tego samego typu,

 – wolnostojące — położone na nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem usługowym, przy czym nie więcej niż cztery citilighty 
na każde skończone 0,5 ha terenu,

4. słupy ogłoszeniowo-reklamowe typu H/I zlokalizowane w od-
ległości nie mniejszej niż 30 m od sąsiedniego urządzenia tego 
samego typu,

5. tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w odległości nie mniejszej 
niż 30 m od sąsiedniego urządzenia tego samego typu,

Szczególne przypadki umieszczania reklam:

Na budynkach remontowanych:
 – siatki ochronne montowane na rusztowaniach na czas trwania 
robót budowalnych związanych z remontem elewacji fronto-
wej budynku z reklamą zajmującą nie więcej niż 30% powierzch-
ni siatki ochronnej, umieszczane na okres nie dłuższy niż 1 rok;  
reklamę można ponownie umieścić nie wcześniej niż po upływie 
5 lat.

tablice umieszczone w oknie 
lokalu usługowego od wewn. 
strony

mural reklamowysiatki ochronne
citilight lub gablota

słupy ogłoszeniowo-
-reklamowe

tablica ogłoszeniowa

min. 30 m
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Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej poniżej 400 m2 :

 – maks. 2 tablice reklamowe w rozmiarze J umieszczone na każdej 
z elewacji parteru, lub kompozycja tablic o ujednoliconej wysoko-
ści i łącznej makstymalonej powierzchni 12 m2, przy czym łączna 
powierzchnia tablic reklamowych nie może przekraczać 40% po-
wierzni elewacji parteru.

Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej 400 m2–1500 m2   :

 – maks. 2 tablice reklamowe w rozmiarze J/K umieszczone na każ-
dej z elewacji parteru, lub kompozycja tablic o ujednoliconej wy-
sokości i łącznej makstymalonej powierzchni 18 m2, przy czym 
łączna powierzchnia tablic reklamowych nie może przekraczać 
40% powierzni elewacji parteru.

 – billboardy w rozmiarze A położone na nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem usługowym lub produkcyjnym, przy czym nie wię-
cej niż 2 urządzenia reklamowe tego typu na każde skończone 
0,5 ha terenu,

Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej powyżej 1500 m2 :

 – maks. 3 tablice reklamowe w rozmiarze J/K umieszczone na każ-
dej z elewacji parteru, lub kompozycja tablic o ujednoliconej wy-
sokości i łącznej makstymalonej powierzchni 27 m2, przy czym 
łączna powierzchnia tablic reklamowych nie może przekraczać 
30% powierzni parteru.

 – billboardy w rozmiarze A położone na nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem usługowym lub produkcyjnym, przy czym nie wię-
cej niż 3 urządzenia reklamowe tego typu na każde skończone 
0,5 ha terenu,

Wzdłuż dróg:
 – billboardy w rozmiarze A lub B, położone wzdłuż wojewódzkich 
lub krajowych dróg publicznych, a także wzdłuż dróg powiato-
wych i gminnych, z zachowaniem odległości:

 – nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 – nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

min. 100 m
min. 10 m min.  10 mmin. 150 m

maks. 15 m maks. 15 m tablica reklamowa na elewacji 
budynku usługowego 
lub produkcyjnego

A BB

C

F

Strefa B – tablice i urządzenia reklamowe cz. 2

 – nie mniejszej niż 100 m od sąsiedniego billboardu lub pylonu,
 – nie mniejszej niż 10 m od ściany najbliższego budynku,

 – billboardy w rozmiarze C, położone wzdłuż wojewódzkich lub 
krajowych dróg publicznych, z zachowaniem odległości:

 – nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań,
 – nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 – nie mniejszej niż 150 m od sąsiedniego billboardu lub pylonu,
 – nie mniejszej niż 10 m od ściany najbliższego budynku,

 – pylony w rozmiarze D-F umieszczone wzdłuż wojewódzkich lub 
krajowych dróg publicznych, z zachowaniem odległości:

 – nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań,
 – nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 – nie mniejszej niż 150 m od sąsiedniego billboardu lub pylonu, 
położonego wzdłuż tej samej strony drogi

 – nie mniejszej niż 10 m od ściany najbliższego budynku
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Dla budynku handlu wielkopowierzchniowego 
 – maks. 8 tablic w rozmiarze J lub K umieszczone na elewacji par-
teru 

 – billboardy w rozmiarze A lub B położone na nieruchomości za-
budowanej budynkiem usługowym lub produkcyjnym, przy czym 
nie więcej niż 4 urządzenia reklamowe tego typu na każde skoń-
czone 0,5 ha terenu,

Dla budynków kultury/oświaty/sportu
 – maks. dwa banery umieszczane pionowo na elewacjach budyn-
ków, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 5 m2, mo-
cowane w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od ściany, równo-
legle lub prostopadle z zachowaniem maksymalnego wysięgu 
zewnętrznej krawędzi 0,7 m; banery są obiektami czasowymi na 
czas trwania wydarzeń i ich promocji,

 – maks. 3 maszty o wysokości nie większej niż 8 m z banerem rekla-
mowym o pow. nie większej niż 3 m2 i wysięgu nie większym niż 
1 m, sytuowane na terenie nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem kultury lub budynkiem oświaty lub budynkami i obiektami 
sportu; banery są obiektami czasowymi na czas trwania wyda-
rzeń i ich promocji, o treści związanej z danym obiektem kultury/
oświaty/sportu,

Dla gastronomii
 – przenośny, wolnostojący pulpit z menu w formacie maks. A3, 
umieszczony na nodze o wysokości nie większej niż 1,5 m lub po-
tykacz; wystawiany w godzinach otwarcia lokalu gastronomicz-
nego, przy czym nie więcej niż jeden na każdy lokal

 – podświetlana gablota o powierzchni nie większej niż 0,5 m2  i gru-
bości nie większej niż 0,1 m lub tablica o powierzchni nie większej 
niż 0,7 m2 umieszczone na elewacji budynku przy wejściu do loka-
lu gastronomicznego,

 – reklamy umieszczane na lambrekinach parasoli stanowiących wy-
posażenie sezonowych ogródków gastronomicznych.

K K

maks. 4 billboardy w rozmiarze J lub K maks. dwa banery umiesz-
czane pionowo na elewacjach 
budynków kultury

maks. 3 maszty 

przenośny, wolnostojący 
pulpit z menu

ekspozytorypodświetlana 
gablota

reklamy umieszczane na 
lambrekinach parasoli

Strefa B – tablice i urządzenia reklamowe  cz. 3

Dla wydarzeń publicznych:
 – ekspozytory umieszczane na terenie i w czasie trwania wydarzeń, 
w tym sportowych, kulturalnych i rozrywkowych

Dla ogrodzeń na czas trwania budowy:
 – tablice reklamowe związane z inwestycją budowlaną o maks.
pow. ekspozycji nie przekraczającej 15% pow. ogrodzenia, w for-
mie maks. 2 zwartych kompozycji tablic, przy czym pow. jednej 
tablicy nie może przekroczyć 0,4 m2

Dla tablic kierunkowych/dojazdowych:
 – pojedyncza tabliczka o wymiarach maks. szer. 60 x wys. 30 cm lub 
w przypadku większej liczby podmiotów tablica zbiorcza o maks. 
wymiarach szer. 60 x wys. 120 cm

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – maks. 1 pylon w rozmiarze D lub E z cennikiem paliw przy każdym 
wjeździe na teren stacji

Wprowadza się zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych w innych formach niż dopuszczone powyżej.
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MAŁA ARCHITEKTURA 

W zakresie zasad lokalizacji obiektów małej architektury: 
1. maksymalna wysokość nie większa niż 5 m,
2. zachowanie i uwzględnienie ciągów oraz osi widokowych,
3. dostosowanie skali i formy obiektów małej architektury do są-

siedztwa obszarów cennych kulturowo,
4. lokalizacja obiektów małej architektury w sposób niekolidujący 

z zachowaniem ciągłości przejść pieszych i tras rowerowych,
 
W zakresie standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych:
1. wykorzystanie elementów z drewna lub jego imitacji, stali, sto-

pów metali, aluminium, betonu, kamienia naturalnego, szkła 
przezroczystego lub jego imitacji, z zachowaniem ich naturalnej 
kolorystyki, możliwość zastosowania akcentów kolorystycznych 
z wykorzystaniem gamy kolorów użytych w SIM, oraz akcentów 
kolorystycznych elementów wystaw czasowych,

2. zakaz lokalizowania obiektów o jaskrawej kolorystyce, z wyko-
rzystaniem efektów świetlnych, emitujących dźwięk lub światło 
o zmiennym natężeniu,

3. dopuszczenie użycia lin, sznurów, stali i jej imitacji oraz two-
rzyw sztucznych jako elementów wyposażenia placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych,

4. w przypadku elementów lakierowanych stosowanie kolorów sto-
nowanych, z dopuszczeniem innych kolorów dla lakierowanych 
elementów stanowiących wyposażenie placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych,

5. dopuszczenie iluminacji obiektów. 

Strefa B – mała architektura i ogrodzenia 

OGRODZENIA

W zakresie gabarytów oraz zasad lokalizacji  ogrodzeń:
1. maksymalna wysokość ogrodzeń – 2,0 m, z dopuszczeniem 

ogrodzeń wyższych dla budynków i obiektów sportu oraz obiek-
tów infrastruktury technicznej, przy czym maksymalna wyso-
kość ogrodzeń w formie żywopłotów, ogrodzeń placów zabaw  
i ogródków jordanowskich oraz ogródków gastronomicznych nie 
może przekroczyć 1,1 m,

2. zakaz sytuowania ogrodzeń na terenach zieleni, z dopuszcze-
niem ogrodzeń budynków i obiektów sportu, obiektów infra-
struktury technicznej i cmentarzy oraz ogrodzeń ażurowych 
typu 1 wokół parków, placów zabaw, ogródków jordanowskich, 
wybiegów dla psów, 

3. zakaz grodzenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych, z dopuszczeniem sytuowania:

 – ogrodzeń tzw. ogródków, do których prawo własności mają 
właściciele lokali mieszczących się na parterze budynków 
wielorodzinnych lub w części wspólnej nieruchomości prze-
znaczonej do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali 
położonych na parterze budynków wielorodzinnych,

 – ogrodzeń placów zabaw
 – ogrodzeń od strony terenów użytkowanych na cele produk-

cyjno-usługowe
4. dopuszczenie sytuowania ogrodzeń tymczasowych na czas trwa-

nia budowy;
5. dopuszczenie sytuowania ogrodzeń pełnych wyłącznie na nie-

ruchomościach, w których prowadzona jest działalność przekra-
czająca standardy jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami, od-
działywania komunikacji.

W zakresie standardów jakościowych rodzajów materiałów bu-
dowlanych:
1. ogrodzenia murowane, wykonane z metalu, kamienia lub drew-

na, ogrodzenia w formie żywopłotów,
2. stosowanie kolorystyki w odcieniach bieli, beżu, brązu, zieleni, 

szarości i czerni lub naturalnych kolorów użytych materiałów 
(np. cegła, kamień, klinkier, drewno, metal),

3. zakaz stosowania prefabrykowanych betonowych przęseł, two-
rzyw sztucznych oraz wykorzystywania elementów refleksyj-
nych, odblaskowych i o jaskrawej barwie.

Powyższe zasady nie dotyczą obiektów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.
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Strefa C 
– lokalnego krajobrazu osiedli miejskich 
i  lokalnego krajobrazu podmiejskiego 
i wiejskiego
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Szyldy na budynkach powinno się sytuować w taki sposób, aby nie 
przesłaniały istotnych elementów i detali architektonicznych takich 
jak: balustrady, balkony, gzymsy, obramienia, oraz stolarka okienna i 
drzwiowa, tablice z nazwą ulicy i numerem budynku.

Szyldy sytuowane być powinny w obrębie elewacji parteru, w pa-
sie  ekspozycyjnym pionowym lub poziomym. W przypadku braku 
miejsca w tym obszarze dopuszcza się montowanie szyldu po-
nad gzymsem międzykondygnacyjnym lub w przestrzeni drugiej 
kondygnacji, jednak co najmniej w odl. 20 cm od dolnej krawędzi 
okien drugiej kondygnacji; wyjątek ten nie dotyczy budynków 
mieszkaniowo-usługowych, w których funkcja usługowa zlokali-
zowana jest wyłącznie w poziomie parteru. 

Maksymalna łączna powierzchnia szyldów umieszczonych na elewa-
cji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni elewacji parteru.

Należy zachować ujednoliconą wysokość poszczególnych form szyl-
dów umieszczonych na jednej elewacji budynku, a także na jednym 
pylonie, a ponadto ujednolicony wysięg w przypadku semaforów.

SZYLD SZYLD
wyklejanie szyb wyklejanie szybwyklejanie szyb wyklejanie szybwyklejanie wyklejaniewyklejanie szyb wyklejanie szybwyklejanie szyb wyklejanie szyb

tablice, kasetony, neony, 
litery lub znaki mocowa-
ne równolegle do ściany 
budynku

kasetony umieszczane w oknach po 
wewn. stronie szyby

wyklejenie szyb 
okien i/lub drzwi

szyld – 
element 

zbiorczej 
tablicy szyld – element kompozycji szyldów 

Dla każdego podmiotu, prowadzącego działalność na danej nie-
ruchomości ustala się możliwość lokalizacji maksymalnie dwóch 
form szyldów.

Dopuszczalne formy szyldów oraz zasady ich sytuowania:

1. tablice, kasetony, neony, litery lub znaki mocowane równolegle 
do ściany budynku lub wykonane bezpośrednio na ścianie, w ob-
rębie pasa ekspozycyjnego; na długości do 80% danej elewacji 
i maks. wysokości 0,8 m; przy czym powierzchnia powinna być 
podzielona równo między poszczególne podmioty,

2. semafor – tablica, kaseton, neon lub litery przestrzenne mo-
cowane na wysięgniku, prostopadle do ściany budynku na wy-
sokości od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o maksymalnym 
wysięgu zewnętrznej krawędzi 0,8 m, grubości nie większej niż 
0,15 m i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji do 2 m2;  
w odległości co najmniej 3 m od kolejnego semafora,

3. wyklejenie szyb okien i/lub drzwi wejściowych lokalu usługowe-
go na powierzchni nie większej niż 25% łącznej powierzchni okna 
i/lub drzwi,

4. litery/tablica/kaseton umieszczone w oknach lokalu usługowe-
go w parterze budynku po wewnętrznej stronie szyby, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% łącznej po-
wierzchni pojedynczego okna,

5. szyld o pow. maks. 0,2 m2 – element zbiorczej tablicy o wymia-
rach maks. 2 m x 1 m,

6. szyld o pow. maks. 0,2 m2 – element zwartej kompozycji szyldów 
o łącznej powierzchni nie większej niż 2 m2,

Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na drugiej kon-
dygnacji dopuszcza się dodatkowo:

 – szyld w postaci wyklejenia szyb w oknach drugiej kondygnacji na 
powierzchni maks. 20% szyby od góry (litery i logo)

Strefa C – szyldy cz. 1

WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE WYKLEJENIE
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Dla budynku położonego w odległości większej niż 10 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni dopuszcza się dodatkowo jedną z 
form szyldu:

 – tablica zbiorcza lub kaseton o grubości maks. 0,1 m, o wymiarach 
maksymalnych 2 m x 1 m w układzie pionowym, umieszczony na 
pełnej części ogrodzenia bezpośrednio przy wejściu lub wjeździe 
na nieruchomość, zawierające szyldy o jednolitym formacie, przy 
czym powierzchnia pojedynczego szyldu nie może być większa 
niż 0,2 m2,

 – pojedynczy szyld umieszczony na pełnej części ogrodzenia bez-
pośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 0,2 m2,

 – szyld na pylonie zbiorczym w rozmiarze D, zlokalizowanym przy 
wejściu lub wjeździe na nieruchomość.

Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej 400 m2–1500 m2   dopuszcza się dodatkowo:

 – pylon w rozmiarze D, przy czym nie więcej niż dwa urządzenia re-
klamowe tego typu na nieruchomości.

Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej powyżej 1500 m2   dopuszcza się dodatkowo:

 – pylon w rozmiarze D–E, przy czym nie więcej niż dwa urządzenia 
reklamowe tego typu na nieruchomości.

Dla budynku handlu wielkopowierzchniowego dopuszcza się na-
stępujące formy szyldów:

 – tablice, litery lub znaki mocowane równolegle do ściany budynku 
lub wykonane bezpośrednio na ścianie, na wysokości nie mniejszej 
niż 2,5 m od poziomu terenu, przy czym wysokość maksymalna 
tablicy lub urządzenia reklamowego nie może być większa niż 3 m,

 – zwarta kompozycja szyldów zblokowana na elewacji  o łącznej po-
wierzchni ekspozycji nie większej niż 20% powierzchni tej elewa-
cji, jednocześnie nie więcej niż 80 m2,

 – pylon w rozmiarze D-F, przy czym odległość pomiędzy sąsiedni-
mi pylonami w rozmiarze E i F nie może być mniejsza niż 300 m,  
a maks. liczba pylonów to dwa na jednej nieruchomości.

Dla obiektów gastronomii dopuszcza się dodatkowo:
 – szyldy umieszczane na lambrekinach markiz znajdujących się 
w parterach budynków, a także na meblach i lambrekinach pa-
rasoli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków ga-
stronomicznych.

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – 1 szyld na każdej płaszczyźnie attyki zadaszenia nad dystrybuto-
rami paliw (maks. pow.  każdego szyldu 2 m2)

 – 1 szyld na każdym dystrybutorze (maks. pow. 0,2 m2)

Powyższe zasady nie dotyczą szyldów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.

Dla obiektów oraz układów ujętych w gminnej ewidencji zabyt-
ków obowiązuje dodatkowo postępowanie zgodne z przepisami 
z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. 

Strefa C – szyldy cz. 2

SZYLD

tablica zbiorcza 
lub kaseton  
w układzie piono-
wym

pojedyn-
czy szyld

wolnostojący pylon 
w rozmiarze D

wolnostojący 
pylon w rozmia-

rze D i E

szyldy umieszczane na 
lambrekinach markiz

zwarta kompozycja szyldów zblokowana na elewacji
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Tablice i urządzenia reklamowe powinno się montować w taki spo-
sób, aby nie przesłaniały istotnych elementów i detali architektonicz-
nych takich jak: balustrady, balkony, gzymsy, obramienia, oraz stolar-
ka okienna i drzwiowa, tablice z nazwą ulicy i numerem budynku.

Tablice i urządzenia reklamowe należy dostosować pod względem 
kolorystyki, stylu, formy, kroju pisma i materiału do kompozycji, po-
działów architektonicznych i charakteru budynku lub budowli, na 
których się znajdują.

Do wykonania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych należy 
stosować materiały trwałe, w szczególności metal, szkło lub jego 
imitacje, płyty kompozytowe, a w przypadku banerów również two-
rzywa i tkaniny sztuczne.
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń odbijających światło, z wy-
korzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitują-
cych światło o zmiennym natężeniu, w szczególności neonów, ekra-
nów LED i LCD.

Maksymalna łączna powierzchnia reklam i szyldów umieszczonych 
na elewacji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 
30% powierzchni elewacji parteru. 

Dopuszczalne formy tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz zasady ich sytuowania:

1. tablice umieszczone w oknie lokalu usługowego znajdującego się 
w parterze budynku, w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od we-
wnętrznej strony szyby; powierzchnia ekspozycji nie może prze-
kraczać 20% powierzchni tego okna, przy czym tablica może być 
umieszczona tylko w oknie, w którym nie ma szyldu,

2. mural reklamowy wykonany na ścianie szczytowej budynku, za-
wierający treści reklamowe i/lub logo na maks. 10% powierzchni 
dzieła malarskiego

3. citylighty lub gabloty:
 – umieszczane na elewacji parteru budynku usługowego, maks. 
dwa urządzenia na jednej elewacji,

 – wolnostojące — położone wzdłuż drogi w odległości co naj-
mniej 40 m od urządzeń tego samego typu,

 – jako element wiat na przystankach komunikacji miejskiej, 
o powierzchni maks. 25% ścian wiaty przystankowej

 – umieszczane na ścianach przejść podziemnych, kiosków ulicz-
nych i toalet publicznych,

 – umieszczane na elewacji parteru budynku handlu wielkopo-
wierzchniowego, w odległości co najmniej 3 m od urządzeń 
tego samego typu,

 – wolnostojące — położone na nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem usługowym, przy czym nie więcej niż cztery citilighty 
na każde skończone 0,5 ha terenu,

4. słupy ogłoszeniowo-reklamowe typu H/I zlokalizowane w od-
ległości nie mniejszej niż 30 m od sąsiedniego urządzenia tego 
samego typu,

5. tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w odległości nie mniejszej 
niż 30 m od sąsiedniego urządzenia tego samego typu,

Szczególne przypadki umieszczania reklam:

Na budynkach remontowanych:
 – siatki ochronne montowane na rusztowaniach na czas trwa-
nia robót budowalnych związanych z remontem elewacji fronto-
wej budynku z reklamą zajmującą nie więcej niż 30% powierzch-
ni siatki ochronnej, umieszczane na okres nie dłuższy niż 1 rok;  
reklamę można ponownie umieścić nie wcześniej niż po upływie 5 lat.

Strefa C – tablice i urządzenia reklamowe cz. 1

tablice umieszczone  
w oknie lokalu usługo-
wego po wewn. stronie

mural reklamowysiatki ochronne
citilight lub gablota

słupy ogłoszeniowo-
-reklamowe

tablica ogłoszeniowa

min. 30 m
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Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej poniżej 400 m2 :

 – maks. 2 tablice reklamowe w rozmiarze J umieszczone na każdej 
z elewacji parteru, lub kompozycja tablic o ujednoliconej wysoko-
ści i łącznej makstymalonej powierzchni 12 m2, przy czym łączna 
powierzchnia tablic reklamowych nie może przekraczać 30% po-
wierzni elewacji parteru.

Dla budynku usługowego, handlowego lub produkcyjnego o pow. 
użytkowej powyżej 400 m2:

 – maks. 2 tablice reklamowe w rozmiarze J/K umieszczone na każ-
dej z elewacji parteru, lub kompozycja tablic o ujednoliconej wy-
sokości i łącznej makstymalonej powierzchni 18 m2, przy czym 
łączna powierzchnia tablic reklamowych nie może przekraczać 
30% powierzni elewacji parteru.

 – billboardy w rozmiarze A położone na nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem usługowym lub produkcyjnym, przy czym nie wię-
cej niż 2 urządzenia reklamowe tego typu na każde skończone 
0,5 ha terenu,

Wzdłuż dróg:
 – billboardy w rozmiarze A lub B, położone wzdłuż wojewódzkich 
lub krajowych dróg publicznych, a także wzdłuż dróg powiato-
wych, z zachowaniem odległości:

 – nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań,
 – nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 – nie mniejszej niż 150 m od sąsiedniego billboardu lub pylonu,
 – nie mniejszej niż 10 m od ściany najbliższego budynku,

 – billboardy w rozmiarze C, położone wzdłuż wojewódzkich lub 
krajowych dróg publicznych, z zachowaniem odległości:

 – nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 – nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 – nie mniejszej niż 200 m od sąsiedniego billboardu lub pylonu,
 – nie mniejszej niż 10 m od ściany najbliższego budynku,

Strefa C – tablice i urządzenia reklamowe cz. 2

min. 150 m
min. 10 m min.  10 mmin. 200 m

maks. 15 m maks. 15 m tablica reklamowa
na elewacji budynku 
usługowego lub produk-
cyjnego

A BB

C

 – pylony w rozmiarze D-E umieszczone wzdłuż wojewódzkich lub 
krajowych dróg publicznych, z zachowaniem odległości:

 – nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań,
 – nie większej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 – nie mniejszej niż 200 m od sąsiedniego billboardu lub pylonu, 
położonego wzdłuż tej samej strony drogi

 – nie mnijszej niż 10 m od ściany najbliższego budynku
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Dla budynku handlu wielkopowierzchniowego 
 – maks. 6 tablic w rozmiarze J lub K umieszczone na elewacji par-
teru 

 – billboardy w rozmiarze A położone na nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem usługowym lub produkcyjnym, przy czym nie wię-
cej niż 4 urządzenia reklamowe tego typu na każde skończone 
0,5 ha terenu,

Dla budynków kultury/oświaty/sportu
 – maks. dwa banery umieszczane pionowo na elewacjach budyn-
ków, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 5 m2, mo-
cowane w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od ściany, równo-
legle lub prostopadle z zachowaniem maksymalnego wysięgu 
zewnętrznej krawędzi 0,7 m; banery są obiektami czasowymi na 
czas trwania wydarzeń i ich promocji,

 – maks. 2 maszty o wysokości nie większej niż 8 m z banerem rekla-
mowym o pow. nie większej niż 3 m2 i wysięgu nie większym niż 
1 m, sytuowane na terenie nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem kultury lub budynkiem oświaty lub budynkami i obiektami 
sportu; banery są obiektami czasowymi na czas trwania wyda-
rzeń i ich promocji, o treści związanej z danym obiektem kultury/
oświaty/sportu,

Dla gastronomii
 – przenośny, wolnostojący pulpit z menu w formacie maks. A3, 
umieszczony na nodze o wysokości nie większej niż 1,5 m lub po-
tykacz; wystawiany w godzinach otwarcia lokalu gastronomicz-
nego, przy czym nie więcej niż jeden na każdy lokal

 – podświetlana gablota o powierzchni nie większej niż 0,5 m2  i gru-
bości nie większej niż 0,1 m lub tablica o powierzchni nie większej 
niż 0,7 m2 umieszczone na elewacji budynku przy wejściu do loka-
lu gastronomicznego,

 – reklamy umieszczane na lambrekinach parasoli stanowiących wy-
posażenie sezonowych ogródków gastronomicznych.

Dla wydarzeń publicznych:
 – ekspozytory umieszczane na terenie i w czasie trwania wydarzeń, 
w tym sportowych, kulturalnych i rozrywkowych

Dla ogrodzeń na czas trwania budowy:
 – tablice reklamowe związane z inwestycją budowlaną o maks.
pow. ekspozycji nie przekraczającej 10% pow. ogrodzenia, w for-
mie maks. 2 zwartych kompozycji tablic, przy czym pow. jednej 
tablicy nie może przekroczyć 0,3 m2

Dla tablic kierunkowych/dojazdowych:
 – pojedyncza tabliczka o wymiarach maks. szer. 60 x wys. 30 cm lub 
w przypadku większej liczby podmiotów tablica zbiorcza o maks. 
wymiarach szer. 60 x wys. 120 cm

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – maks. 1 pylon w rozmiarze D lub E z cennikiem paliw przy każdym 
wjeździe na teren stacji

Wprowadza się zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych w innych formach niż dopuszczone powyżej.

Strefa C – tablice i urządzenia reklamowe cz. 3

maks. dwa banery umiesz-
czane pionowo na elewacjach 
budynków kultury

maks. 2 maszty 

przenośny, wolnostojący 
pulpit z menu

ekspozytorypodświetlana 
gablota

reklamy umieszczane na 
lambrekinach parasoli
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Strefa C – mała architektura i ogrodzenia

MAŁA ARCHITEKTURA 

W zakresie zasad lokalizacji  obiektów małej architektury:
1. maksymalna wysokość nie większa niż 3,5 m,
2. zachowanie i uwzględnienie ciągów oraz osi widokowych,
3. dostosowanie skali i formy obiektów małej architektury do są-

siedztwa obszarów cennych kulturowo,
4. lokalizacja obiektów małej architektury w sposób niekolidujący z 

zachowaniem ciągłości przejść pieszych i tras rowerowych,

W zakresie standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych:
1. wykorzystanie elementów z drewna lub jego imitacji, stali, sto-

pów metali, aluminium, betonu, kamienia naturalnego, szkła 
przezroczystego lub jego imitacji, z zachowaniem ich naturalnej 
kolorystyki, możliwość zastosowania akcentów kolorystycznych 
z wykorzystaniem gamy kolorów użytych w SIM,

2. zakaz lokalizowania obiektów o jaskrawej kolorystyce, z wyko-
rzystaniem efektów świetlnych, emitujących dźwięk lub światło 
o zmiennym natężeniu,

3. dopuszczenie użycia lin, sznurów, stali i jej imitacji oraz tworzyw 
sztucznych jako elementów wyposażenia placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych,

4. w przypadku elementów lakierowanych stosowanie kolorów sto-
nowanych, z dopuszczeniem innych kolorów dla lakierowanych 
elementów stanowiących wyposażenie placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych,

5. dopuszczenie iluminacji obiektów.

OGRODZENIA

W zakresie gabarytów oraz zasad lokalizacji  ogrodzeń:
1. maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,8 m, z dopuszczeniem 

ogrodzeń wyższych dla budynków i obiektów sportu oraz obiek-
tów infrastruktury technicznej, przy czym maksymalna wyso-
kość ogrodzeń w formie żywopłotów, ogrodzeń placów zabaw  
i ogródków jordanowskich oraz ogródków gastronomicznych nie 
może przekroczyć 1,1m,

2. zapewnienie prześwitów o wysokości minimum 12 cm od pozio-
mu terenu i szerokości minimum 20 cm, w liczbie nie mniejszej 
niż jeden na każde 20 mb. ogrodzenia w celu umożliwienia mi-
gracji zwierząt, za wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw oraz ogro-
dzeń miejsc przeznaczonych wyłącznie do wyprowadzania psów,

3. zakaz sytuowania ogrodzeń na terenach zieleni, z dopuszcze-
niem ogrodzeń budynków i obiektów sportu, obiektów infra-
struktury technicznej i cmentarzy oraz ogrodzeń ażurowych 
typu 1 wokół parków, placów zabaw, ogródków jordanowskich, 
wybiegów dla psów, 

4. zakaz grodzenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych, z dopuszczeniem sytuowania:

 – ogrodzeń tzw. ogródków, do których prawo własności mają 
właściciele lokali mieszczących się na parterze budynków 
wielorodzinnych lub w części wspólnej nieruchomości prze-
znaczonej do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali 
położonych na parterze budynków wielorodzinnych,

 – ogrodzeń placów zabaw
 – ogrodzeń od strony terenów użytkowanych na cele produk-

cyjno-usługowe
5. na otwartych terenach rolniczych i zieleni nieurządzonej dopusz-

cza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe typu 2,
6. dopuszczenie sytuowania ogrodzeń pełnych na nieruchomo-

ściach, w których prowadzona jest działalność przekraczająca 
standardy jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, zanie-
czyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami, oddziały-
wania komunikacji, oraz terenów wchodzących w skład gospo-
darstw prowadzących działalność związaną z hodowlą zwierząt 
gospodarskich.

7. dopuszczenie sytuowania ogrodzeń tymczasowych na czas trwa-
nia budowy;

W zakresie standardów jakościowych rodzajów materiałów bu-
dowlanych:
1. ogrodzenia murowane, wykonane z metalu, kamienia lub drew-

na, ogrodzenia w formie żywopłotów,
2. stosowanie kolorystyki w odcieniach bieli, beżu, brązu, zieleni, 

szarości i czerni lub naturalnych kolorów użytych materiałów 
(np. cegła, kamień, klinkier, drewno, metal),

3. zakaz stosowania prefabrykowanych betonowych przęseł, two-
rzyw sztucznych oraz wykorzystywania elementów refleksyj-
nych, odblaskowych i o jaskrawej barwie,

Powyższe zasady nie dotyczą obiektów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.
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Strefa D 
– ochrony wartości przyrodniczych
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Strefa D – szyldy cz. 1

Szyldy na budynkach powinno się sytuować w taki sposób, aby 
nie przesłaniały istotnych elementów i detali architektonicznych 
takich jak: balustrady, balkony, gzymsy, obramienia, oraz stolar-
ka okienna i drzwiowa, tablice z nazwą ulicy i numerem budynku.

Szyldy sytuowane być powinny w obrębie elewacji parteru, w pa-
sie  ekspozycyjnym pionowym lub poziomym. W przypadku braku 
miejsca w tym obszarze dopuszcza się montowanie szyldu po-
nad gzymsem międzykondygnacyjnym lub w przestrzeni drugiej 
kondygnacji, jednak co najmniej w odl. 20 cm od dolnej krawędzi 
okien drugiej kondygnacji; wyjątek ten nie dotyczy budynków 
mieszkaniowo-usługowych, w których funkcja usługowa zlokali-
zowana jest wyłącznie wpoziomie parteru. 

Maksymalna łączna powierzchnia szyldów umieszczonych na elewa-
cji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 20% po-
wierzchni elewacji parteru.

Należy zachować ujednoliconą wysokość poszczególnych form 
szyldów umieszczonych na jednej elewacji budynku, a także na 
jednym pylonie, a ponadto ujednolicony wysięg w przypadku se-
maforów.

Dla każdego podmiotu, prowadzącego działalność w piwnicy 
lub w parterze budynku ustala się możliwość lokalizacji maksy-
malnie dwóch form szyldów, umieszczonych na elewacjach, na 
których znajduje się wejście lub witryny lokalu.

Dopuszczalne formy szyldów dla podmiotów prowadzących działal-
ność w piwnicy lub parterze budynku oraz zasady ich sytuowania:

1. tablica, litery lub znaki mocowane równolegle do ściany bu-
dynku lub wykonane bezpośrednio na ścianie, w obrębie pasa 
ekspozycyjnego; na długości do 80% danej elewacji i maks. 
wysokości 0,8 m oraz o powierzchni maks. 2 m2; przy czym 
powierzchnia powinna być podzielona między poszczególne 
podmioty prowadzące działalność w poziomie parteru lub 
piwnicy

2. semafor – tablica, kaseton lub litery przestrzenne mocowane 
na wysięgniku, prostopadle do ściany budynku na wysokości 
od 2,5 m do 4 m od poziomu terenu, o maksymalnym wysięgu 
zewnętrznej krawędzi 0,7 m, grubości nie większej niż 0,06 m  
i łącznej powierzchni dwustronnej ekspozycji do 1,4 m2; w od-
ległości co najmniej 3 m od kolejnego semafora,

3. wyklejenie szyb okien lub drzwi wejściowych lokalu usługo-
wego znajdującego się w parterze budynku na powierzchni 
nie większej niż 20% łącznej powierzchni okna i/lub drzwi,

4. litery/tablica/kaseton umieszczone w oknie lokalu usługowe-
go w parterze budynku po wewnętrznej stronie szyby, przy 
czym powierzchnia szyldu nie może być większa niż 20% łącz-
nej powierzchni okna,

SZYLD
wyklejenie wyklejenie

SZYLD

tablica, litery lub znaki mocowane równolegle 
do ścianysemafor

kasetony  
w oknach wyklejanie szyb
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Strefa D – szyldy cz. 2

tablica zbiorcza 
lub kaseton w układzie 
pionowym

wolnostojący 
pylon 
w rozmiarze D

pojedynczy szyld umiesz-
czony na pełnej części 
ogrodzenia 

tablica o pow. maks. 
0,2 m2 - element zwartej 
kompozycji szyldów 

tablica o pow. maks. 
0,2 m2 - element zbior-
czej tablicy 

szyldy umieszczane na 
lambrekinach markiz i 
parasoli

D

5. szyld o pow. maks. 0,2 m2 - element zbiorczej tablicy o wy-
miarach maks. 2 m x 0,8 m,

6. szyld o pow. maks. 0,2 m2 - element zwartej kompozycji szyl-
dów o łącznej powierzchni nie większej niż 1,6 m2

W przypadku budynku położonego w odległości większej niż 6 m 
od zewnętrznej krawędzi jezdni dopuszcza się dodatkowo jedną 
z form szyldu:

 – tablica zbiorcza lub kaseton o grubości nie większej niż 0,1 m, 
o wymiarach maksymalnych 2 m x 1 m w układzie pionowym, 
umieszczony na pełnej części ogrodzenia bezpośrednio przy wej-
ściu lub wjeździe na nieruchomość, zawierające szyldy o jednoli-
tym formacie, przy czym powierzchnia pojedynczego szyldu nie 
może być większa niż 0,2 m2,

 – pojedynczy szyld umieszczony na pełnej części ogrodzenia bez-
pośrednio przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, przy czym 
powierzchnia szyldu nie może być większa niż 0,2 m2,

 – wolnostojący pylon w rozmiarze D, zlokalizowany przy wejściu 
lub wjeździe na nieruchomość,

Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność poza piwnicą lub 
parterem budynku frontowego ustala się możliwość umieszczenia 
jednego szyldu o powierzchni nie większej niż 0,2 m2 na elewacji 
przy wejściu do budynku frontowego w formie:

 – elementu zbiorczej tablicy o wymiarach maksymalnych  
2 m x 0,8 m,

 – elementu zwartej kompozycji szyldów o łącznej powierzchni 
maks. 1,6 m2,

 – pojedynczego szyldu
Dla obiektów gastronomii dopuszcza się dodatkowo:

 – szyldy umieszczane na lambrekinach markiz znajdujących się w 
parterach budynków, a także na meblach i lambrekinach para-
soli stanowiących wyposażenie sezonowych ogródków gastro-
nomicznych.

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – 1 szyld na każdej płaszczyźnie attyki zadaszenia nad dystrybuto-
rami paliw (maks. pow.  każdego szyldu 2 m2)

 – 1 szyld na każdym dystrybutorze (maks. pow. 0,2 m2)

Powyższe zasady nie dotyczą szyldów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.

Dla obiektów oraz układów ujętych w gminnej ewidencji zabyt-
ków obowiązuje dodatkowo postępowanie zgodne z przepisami 
z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.
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Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe powinno się monto-
wać w taki sposób, aby nie przesłaniały istotnych elementów i 
detali architektonicznych takich jak: balustrady, balkony, gzym-
sy, obramienia, oraz stolarka okienna i drzwiowa, tablice z nazwą 
ulicy i numerem budynku.

Tablice i urządzenia reklamowe należy dostosować pod względem 
kolorystyki, stylu, formy, kroju pisma i materiału do kompozycji, po-
działów architektonicznych i charakteru budynku lub budowli, na 
których się znajdują.

Do wykonania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nale-
ży stosować materiały trwałe, w szczególności metal, szkło lub 
jego imitacje, płyty kompozytowe, a w przypadku banerów i sia-
tek ochronnych również tworzywa i tkaniny sztuczne.
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń odbijających światło, z wy-
korzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitują-
cych światło o zmiennym natężeniu, w szczególności neonów, ekra-
nów LED i LCD.

Maksymalna łączna powierzchnia reklam i szyldów umieszczonych 
na elewacji parteru w układzie równoległym nie może przekroczyć 
20% powierzchni elewacji parteru. 

Dopuszczalne formy tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz zasady ich sytuowania:

1. tablice umieszczone w oknie lokalu usługowego znajdującego 
się w parterze budynku, w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od 
wewnętrznej strony szyby; powierzchnia ekspozycji nie może 
przekraczać 20% powierzchni tego okna, przy czym tablica może 
być umieszczona tylko w oknie, w którym nie ma szyldu,

2. citylighty lub gabloty:
 – jako element wiat przystanków komunikacji miejskiej o po-
wierzchni maks. 25% sciany wiaty,

3. tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w odległości nie mniejszej 
niż 30 m od sąsiedniego urządzenia tego samego typu.

 

Szczególne przypadki umieszczania reklam:

Dla budynków kultury/oświaty/sportu
 – maks. dwa banery umieszczane pionowo na elewacjach budyn-
ków, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 5 m2, mo-
cowane w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od ściany, równo-
legle lub prostopadle z zachowaniem maksymalnego wysięgu 
zewnętrznej krawędzi 0,7 m; banery są obiektami czasowymi na 
czas trwania wydarzeń i ich promocji,

 – maks. 2 maszty o wysokości nie większej niż 8 m z banerem rekla-
mowym o pow. nie większej niż 3 m2 i wysięgu nie większym niż 
1 m, sytuowane na terenie nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem kultury lub budynkiem oświaty lub budynkami i obiektami 
sportu; banery są obiektami czasowymi na czas trwania wyda-
rzeń i ich promocji, o treści związanej z danym obiektem kultury/
oświaty/sportu,

Strefa D – tablice i urządzenia reklamowe cz. 1

tablice
umieszczone w oknie
po wewn. stronie

citilight lub gablota maks. dwa banery umiesz-
czane pionowo na elewacjach 
budynków kultury

maks. 2 maszty tablica ogłoszeniowa
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Dla obiektów gastronomii:
 – przenośny, wolnostojący pulpit z menu w formacie maks. A3, 
umieszczony na nodze o wysokości nie większej niż 1,5 m lub po-
tykacz; wystawiany w godzinach otwarcia lokalu gastronomicz-
nego, przy czym nie więcej niż jeden na każdy lokal, lub podświe-
tlana gablota o powierzchni nie większej niż 0,5 m2 i grubości 
nie większej niż 0,1 m lub tablica o powierzchni nie większej niż  
0,7 m2 umieszczone na elewacji budynku przy wejściu do lokalu 
gastronomicznego,

 – reklamy umieszczane na lambrekinach parasoli stanowiących wy-
posażenie sezonowych ogródków gastronomicznych,

Dla wydarzeń publicznych:
 – ekspozytory umieszczane na terenie i w czasie trwania wydarzeń, 
w tym sportowych, kulturalnych i rozrywkowych

Dla ogrodzeń na czas trwania budowy:
 – tablice reklamowe związane z inwestycją budowlaną o maks.
pow. ekspozycji nie przekraczającej 10% pow. ogrodzenia, w for-
mie maks. 2 zwartych kompozycji tablic, przy czym pow. jednej 
tablicy nie może przekroczyć 0,3 m2

Dla tablic kierunkowych/dojazdowych:
 – pojedyncza tabliczka o wymiarach maks. szer. 60 x wys. 30 cm lub 
w przypadku większej liczby podmiotów tablica zbiorcza o maks. 
wymiarach szer. 60 x wys. 120 cm

Dla stacji benzynowych dopuszcza się dodatkowo:
 – maks. 1 pylon w rozmiarze D lub E z cennikiem paliw przy każdym 
wjeździe na teren stacji

Wprowadza się zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych w innych formach niż dopuszczone powyżej.

Strefa D – tablice i urządzenia reklamowe cz. 2

reklamy umieszczane na 
lambrekinach parasoli

przenośny, 
wolnostojący 
pulpit z menu 

ekspozytory umieszczane na terenie 
i w czasie trwania wydarzenia podświetlana 

gablota z menu
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MAŁA ARCHITEKTURA 

W zakresie zasad lokalizacji  obiektów małej architektury:
1. maksymalna wysokość nie większa niż 3,5 m,
2. zachowanie i uwzględnienie ciągów oraz osi widokowych,
3. dostosowanie skali i formy obiektów małej architektury do 

sąsiedztwa obszarów cennych kulturowo,
4. lokalizacja obiektów małej architektury w sposób niekolidu-

jący z zachowaniem ciągłości przejść pieszych i tras rowero-
wych,

W zakresie standardów jakościowych oraz rodzajów materia-
łów budowlanych:
1. wykorzystanie elementów z drewna lub jego imitacji, stali, 

stopów metali, aluminium, betonu, kamienia naturalnego, szkła 
przezroczystego lub jego imitacji, z zachowaniem ich natural-
nej kolorystyki, możliwość zastosowania akcentów kolory-
stycznych z wykorzystaniem gamy kolorów użytych w SIM,

2. zakaz lokalizowania obiektów o jaskrawej kolorystyce, z wy-
korzystaniem efektów świetlnych, emitujących dźwięk lub 
światło o zmiennym natężeniu,dopuszczenie użycia lin, sznu-
rów, stali i jej imitacji oraz tworzyw sztucznych jako elemen-
tów wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych,

3. w przypadku elementów lakierowanych stosowanie kolorów 
stonowanych, z dopuszczeniem innych kolorów dla lakiero-
wanych elementów stanowiących wyposażenie placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych,

4. dopuszczenie iluminacji obiektów.

OGRODZENIA

W zakresie gabarytów oraz zasad lokalizacji  ogrodzeń:
1. maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,8 m, z dopuszczeniem 

ogrodzeń wyższych dla budynków i obiektów sportu oraz 
obiektów infrastruktury technicznej, przy czym maksymalna 
wysokość ogrodzeń w formie żywopłotów, ogrodzeń placów 
zabaw i ogródków jordanowskich oraz ogródków gastrono-
micznych nie może przekroczyć 1,1m,

2. zapewnienie prześwitów o wysokości minimum 12 cm od po-
ziomu terenu i szerokości minimum 20 cm, w liczbie nie mniej-
szej niż jeden na każde 20 mb. ogrodzenia w celu umożliwie-
nia migracji zwierząt, za wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw 
oraz ogrodzeń miejsc przeznaczonych wyłącznie do wypro-
wadzania psów,

3. zakaz sytuowania ogrodzeń na terenach zieleni, z dopuszcze-
niem ogrodzeń budynków i obiektów sportu, obiektów infra-
struktury technicznej i cmentarzy oraz ogrodzeń ażurowych 
typu 1 wokół parków, placów zabaw, ogródków jordanowskich, 
wybiegów dla psów, 

4. zakaz sytuowania ogrodzeń na otwartych terenach rolniczych 
i zieleni nieurządzonej, 

5. dopuszczenie sytuowania ogrodzeń pełnych na nieruchomo-
ściach, w których prowadzona jest działalność przekraczają-
ca standardy jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami, od-

Strefa D – mała architektura i ogrodzenia

działywania komunikacji, oraz terenów wchodzących w skład 
gospodarstw prowadzących działalność związaną z hodowlą 
zwierząt gospodarskich,

6. dopuszczenie sytuowania ogrodzeń tymczasowych na czas 
trwania budowy.

   
W zakresie standardów jakościowych rodzajów materiałów bu-
dowlanych:
1. ogrodzenia murowane, wykonane z metalu, kamienia lub 

drewna, ogrodzenia w formie żywopłotów,
2. stosowanie kolorystyki w odcieniach bieli, beżu, brązu, ziele-

ni, szarości i czerni lub naturalnych kolorów użytych materia-
łów (np. cegła, kamień, klinkier, drewno, metal),

3. zakaz stosowania prefabrykowanych betonowych przęseł, 
tworzyw sztucznych oraz wykorzystywania elementów re-
fleksyjnych, odblaskowych i o jaskrawej barwie,

Powyższe zasady nie dotyczą obiektów, dla których do czasu 
wejścia w życie uchwały wydano pozwolenia konserwatorskie.
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Zestawienie zasad regulacji dot. szyldów i reklam z podziałem na strefy

 szyldy tablice i urządzenia reklamowe

łączna maks. 
powierzchnia 
szyldów i reklam 
umieszczonych 
równolegle 
do elewacji

maks.
liczba

równoległe 
do elewacji semaforowe

w formie 
wyklejenia 
okien 

na dachu 
lub ost. 
kondygnacji

umieszczone 
na elewacji

umieszczone 
w oknie
od strony 
wewnętrznej

wolnostojące

strefa 
A

2

maks. 
30% pow. 
elewacji 
parteru

maks. wysięg 
0,7 m

maks. 20% 
pow. okna

x x
maks. 20% 
pow. okna

słup ogłoszeniowo-
-reklamowy, tablica 
ogłoszeniowa, 
citilight

maks. 
30% pow. 
elewacji parteru

strefa 
B

3

maks.
40% pow. 
elewacji 
parteru

maks. wysięg 
0,9 m

maks. 25% 
pow. okna

neon 
lub litery 
przestrzenne

tablice zawie-
szane - maks. 
30% pow.
elewacji 
parteru

maks. 25% 
pow. okna

słup ogłoszeniowo-
-reklamowy, tablica 
ogłoszeniowa, 
citilight, pylon, 
billboard

maks.
40% pow. 
elewacji parteru

strefa 
C 

2

maks. 
30% pow. 
elewacji 
parteru

maks. wysięg 
0,8 m

maks. 25% 
pow. okna

x

tablice zawie-
szane - maks. 
30% pow.
elewacji 
parteru

maks. 20% 
pow. okna

słup ogłoszeniowo-
-reklamowy, tablica 
ogłoszeniowa, 
citilight, pylon, 
billboard

maks. 
30% pow. 
elewacji parteru

strefa 
D

2

maks. 
20% pow. 
elewacji 
parteru

maks. wysięg 
0,7 m

maks. 20% 
pow. okna

x x
maks. 20% 
pow. okna

tablica ogłoszenio-
wa, citilight

maks. 
20% pow. 
elewacji parteru
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Formy szyldów i reklam, które zostaną zakazane – cz. 1

wystawianie towaru przed sklep

reklamy na ogrodzeniach

reklamy i szyldy umieszczane na balkonach

wyklejanie szyb na całej powierzchni



Projekt uchwały krajobrazowej dla miasta i gminy Olkusz 
Etap II – opracowanie wstępnych zasad lokalizacji nośników informacji

37

szyldy w postaci banerów reklamy przy skrzyżowaniach

zagęszczenie billboardów w jednym miejscu

potykacze i inne przenośne małe formy reklam

reklamy umieszczane na drzewachbanery reklamowe

Formy szyldów i reklam, które zostaną zakazane – cz. 2
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Przykład elewacji przed i po wprowadzeniu uchwały
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Przykład elewacji przed i po wprowadzeniu uchwały
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Przykład elewacji przed i po wprowadzeniu uchwały
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SIM – zasady lokalizacji nośników 
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SIM – zasady lokalizacji nośników – tablice adresowe

ul. Armii Krajowej

Stare Miasto

wys. 
min. 2,2 m

22 
cm

34 cm

Tablica adresowa prezentujaca numer porządkowy nieruchomości
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52/64/76/88/100 cm280 cm

22 cm

5 cm 5 cm

3 cm
3 cm

4,5 cm

SIM – zasady lokalizacji nośników – tabliczki uliczne

Tablica uliczne informują o nazwie ulicy, na której się znajdujemy, moga być montowane do elewacji badź na supkach.
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280 cm

120 cm

22 cm

2 cm
4 cm

3 cm

SIM – zasady lokalizacji nośników – tablice kierunkowe

2 cm

2 cm

Tablice kierunkowe wskazują drogę do ważnych obiektów miejskich: urzędów, szpitali, centrów kultury, zabytków etc.

5 cm
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Baszta w Olkuszu Baszta w Olkuszu

Baszta w Olkuszu

Wzniesiona została prawdopodobnie w XIV wieku, 
przy zamianie drewniano-ziemnych umocnień na 
kamienno-ceglane mury obronne. Pierwotnie jako 
półbaszta zwieńczona krenelarzem. W XV wie-
ku basztę rozbudowano, podwyższono i nakryto 
dachem. Skutkiem działań górniczych jako jedna 
z pierwszych popadła w ruinę i została rozebrana 
najprawdopodobniej przed połową XVIII wieku.

Baszta w Olkuszu

SIM – zasady lokalizacji nośników – tablica informacyjna

60 cm

90 cm

 40cm

min. 150 cm

10 cm

Tablica informacyjna występuje w dwóch wariantyach: poszerzonej z ilustracją i podstawowej; 
służy do prezentacji informacji o miejscach ważnych, zabytkach, regulaminów etc.
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Olkusz os. Młodych Pętla475N PS 464 465

14 cm

14 cm

14 cm

86 cm

Tabliczki z nazwami przystanków i numerami lini komunikacji miejskiej powstały jako element spójny wizualnie 
z tablicami miejskimi. Mogą być one montowane na wiatach przystankowych oraz na wolnostojacych słupach z 
oznaczeniem miejsca przystankowego.

SIM – zasady lokalizacji nośników – tablice przystankowe
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Tablice pulpitowe montowane w gruncie służą do prezentowania informacji o ważnych obiektach. Mogą wystę-
pować w trzech wariantach: w pełni analogowej z zamontowan tabliczką informacyjną, w wersji podświetlanej 
oraz elektronicznej z ekranem i głośnikami.

60 cm

120 cm

SIM – zasady lokalizacji nośników – pulpit informacyjny
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OLKUSZ - strefy miejskie

Tablice opisowo-graficzne służą do prezentacji map, rysunków z opisami. Mogą występować w wersji w pełni 
analogowej oraz podświetlanej. Proponowany rozmiar to 120 x 240 cm cm, z tym że wielkość planszy/mapy to 
100 x 150 cm. Może występować w wersji dwustronnej, przy czym obie strony mogą prezentować różne aspek-
ty przedstawianowego zagadnienia np. 1 strona - mapa, 2 strona - detale, opis miejsca, budynku etc.

120 cm

100 cm

 240 cm

 150 cm

SIM – zasady lokalizacji nośników – tablice opisowo-graficzne



Projekt uchwały krajobrazowej dla miasta i gminy Olkusz 
Etap II – opracowanie wstępnych zasad lokalizacji nośników informacji

49

WITAMY W OLKUSZU!

Witacz jest obiektem montowanym przy wjazdach do miasta. Ma prezentując logo miasta witać/zapraszać przy-
jezdnych do miasta. W swojej prostej i czytelnej formie nawiązuje do elementów identyfikacji miejskiej oraz 
kolorów logo.

160 cm160 cm

28 cm

320 cm

SIM – zasady lokalizacji nośników – witacz


