
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 168/VII/2018 

Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 05.X.2018 r.

Uwaga 

uwzględniona

Uwaga 

nieuwzględniona

1 2 3 4 5 6 7 8 11

1. 1.1. 01.12.2017 osoba prywatna

Propozycja całkowitej likwidacji reklamy w mieście w zamian ułatwienia dla lokalnych 

przedsiębiorców służące bardziej efektywnej od obecnej reklamy promocji ich 

działalności oraz polepszeniu jakości informacji miejskiej. Miasto powinno 

finansować aktualne mapy miasta z oznakowaniem lokalnych punktów usługowych i 

handlowych oraz ich reklamę na stronie miasta. Wszystkie elementy wizualne w 

mieście, jak meble miejskie, zieleń, nawierzchnie, napisy powinny być elementem 

kompleksowego projektu brandingu opracowanego dla miasta. Taki przewodnik 

informacji wizualnej dla miasta może ułatwić działalność wszystkich służb miejskich 

oraz lokalnych przedsiębiorców i zapewni korzyści bez ponoszenia strat po drodze. 

-

We wskazanym zakresie uchwała krajobrazowa może 

regulować wyłącznie zasady umieszczania tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych widocznych z 

przestrzeni publicznej. Natomiast nie może ona 

dotyczyć dodatkowej działalności podejmowanej i 

finansowanej przez miasto w celu promocji lokalnych 

przedsiębiorców. Ponadto zgodnie z art. 37a ust. 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, uchwała krajobrazowa dotyczy terenu 

całej gminy, a nie tylko wybranych nieruchomości.

2. 1.2. 01.12.2017 osoba prywatna

Zmniejszenie liczby definicji podając jedno pojęcie/definicję dla wszystkich rodzajów 

reklamy.

Proponowany zapis: reklama wizualna w mieście - możliwe formy reklamy wizualnej 

zewnętrznej.

§ 2 -

Definicja reklamy jest uregulowana w art. 2 pkt 16a 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). Akty 

prawa miejscowego nie mogą regulować materii 

należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą 

być sprzeczne z nimi.

3. 1.3. 01.12.2017 osoba prywatna

Podanie definicji szyldu, który będzie zawierał informację bez elementów reklamy.

Proponowany zapis: szyld - informacja wizualna dotycząca lokalnej działalności 

handlowej i usługowej bez elementów reklamy i podlegająca zatwierdzeniu.

§ 2 -

Definicja szyldu jest uregulowana w art. 2 pkt 16d 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). Akty 

prawa miejscowego nie mogą regulować materii 

należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą 

być sprzeczne z nimi.

4. 1.4. 01.12.2017 osoba prywatna

Podanie definicji informacji miejskiej publicznej stałej i tymczasowej.

Proponowany zapis: informacja miejska publiczna stała i tymczasowa - wszelkie 

rodzaje informacji lokalnej bez elementów reklamy podlegające zatwierdzeniu.

§ 2 -

Zgodnie z definicją reklamy w art. 2 pkt 16a ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2017 poz. 1073, 1566) informacja lokalna posiada 

elementy reklamy.

nie dotyczy zakresu uchwały

Lp.
Nr 

uwagi

Data wpływu 

uwagi

Imię i nazwisko/ 

nazwa 

wnoszącego 

uwagę

Treść uwagi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały odbyło się w okresie od 24 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanego projektu uchwały określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie upłynął z dniem 29 grudnia 2017 r.

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE

ZASAD I WARUNKÓW SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ, ICH GABARYTÓW, 

STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH ORAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z JAKICH MOGĄ BYĆ WYKONANE

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi (informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi)

Oznaczenie 

jakich ustaleń 

uwaga dotyczy



5. 1.5. 01.12.2017 osoba prywatna

Pozostawienie definicji budynków zabytkowych, mebli miejskich, ogródka 

gastronomicznego (w tym likwidacja ogrodzenia o wysokości nie większej niż 1,2 m) i 

rejonu skrzyżowania.

§ 2 pkt 3, 10, 

15, 19
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. 

1) W definicji mebli miejskich usunięto zapis w części 

"lub tymczasowe obiekty budowlane";

2) W definicji ogródka gastronomicznego dodano słowo 

"wyłącznie", zmieniono zapis "krzesła lub ławki" na 

"meble służące do siedzenia", usunięcie słowa 

"potykacz";

3) Usunięto definicję rejonu skrzyżowania;

4) Pozostałe definicje pozostawiono w niezmienionej 

treści.

6. 1.6. 01.12.2017 osoba prywatna Korekta definicji przez pozostawienie funkcji informacji a likwidacja funkcji reklamy.

§ 2 pkt 6, 12, 

17, 21, 23, 24, 

25

-

Zgodnie z definicją reklamy w art. 2 pkt 16a ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2017 poz. 1073, 1566) informacja jest formą reklamy.

7. 1.7. 01.12.2017 osoba prywatna Likwidacja pozostałych definicji.

§ 2 pkt 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 16, 

17, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26

+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. 

1) Usunięto definicje: obiektu kultury (pkt 13), obiektu 

służącego bezpieczeństwu (pkt 14) oraz tablicy 

kierunkowej (pkt 24), co jest powiązane z 

rozstrzygnięciem innych uwag. 

2) Pozostałe definicje są niezbędne do zrozumienia 

dalszych przepisów uchwały. Sposób definiowania pojęć 

służy wprowadzaniu określonych ograniczeń.

8. 1.8. 01.12.2017 osoba prywatna Pozostawienie w całości § 3. § 3 +

Uwaga uwzględniona w całości. Nie usunięto paragrafu 

w całości, jednak wprowadzono w nim drobne 

modyfikacje.

9. 1.9. 01.12.2017 osoba prywatna
Likwidacja wszystkich treści dotyczących reklam, ponieważ w ogóle nie przewiduje 

się reklam w przestrzeni miasta.

Przepisy 

dotyczące tablic 

i urządzeń 

reklamowych

-

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta. Zgodnie 

z definicją szyldu w art. 2 pkt 16d ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) szyldy są również tablicami i urządzeniami 

reklamowymi.

10. 1.10. 01.12.2017 osoba prywatna Wniosek o dopracowanie § 6 dotyczącego ogrodzeń. § 6 -

§ 6 dotyczy tablic i urządzeń reklamowych. Z § 6 

usunięto zapisy dotyczące tablic reklamowych na 

ogrodzeniach.

11. 1.11. 01.12.2017 osoba prywatna
Termin dostosowywania się do wymogów uchwały należy każdorazowo ustalać na 2 

miesiące od dostarczenia zawiadomienia o zmianie.
§ 17 ust. 1 -

Art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566) wyznacza 

minimalny termin dostosowania tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych wynoszący 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie uchwały.



12. 2.1. 04.12.2017 osoba prywatna

W projekcie uchwały powinny być wyeliminowane wszelkie reklamy we wszystkich 

strefach, natomiast dopuszczone i wskazane szyldy według uregulowanych zasad. 

Na ogrodzeniach, obiektach małej architektury, w ogródkach gastronomicznych nie 

powinno być żadnych reklam.

dotyczy całej 

treści
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej np. słupy 

ogłoszeniowe, tablice informacyjne, czy potykacze z 

menu lokalu gastronomicznego. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta. W 

projekcie uchwały dążono do ograniczenia reklam na 

rzecz szyldów, które z definicji umieszczane są w 

miejscu gdzie prowadzona jest działalność.

W uchwale usunięto zapisy dotyczące nie będących 

szyldami tablic reklamowych na ogrodzeniach na 

wszystkich obszarach, a w § 3 wprowadzono zapisy 

dotyczące tablic informujących o monitoringu i ochronie 

nieruchomości.

13. 2.2. 04.12.2017 osoba prywatna

Projekt uchwały powinien być krótszy, jasny i bardziej jednoznaczny. Ten jest zbyt 

skomplikowany i nierelany do realizacji w praktyce przez jakiekolwiek służby 

miejskie. 

dotyczy całej 

treści
-

Stopień komplikacji uchwały wynika z ram prawnych, 

jakie narzucają przepisy.

14. 2.3. 04.12.2017 osoba prywatna
Jedynym miejscem na reklamy lokalne powinno być ogrodzenie targowiska 

miejskiego odpowiednio do tego zaprojektowane.

dotyczy całej 

treści
-

Wykorzystanie całego ogrodzenia targowiska na 

potrzeby ekspozycji reklam nie jest działaniem 

poprawiającym estetykę przestrzeni w śródmieściu 

miasta.

15. 3.1. 04.12.2017 osoba prywatna
Bardzo szczegółowo ujęte zasady projektu i nieczytelne. Miasto nie powinno być w 

ogóle miejscem reklamowym. 

dotyczy całej 

treści
-

Stopień komplikacji uchwały wynika z ram prawnych, 

jakie narzucają przepisy.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej np. słupy 

ogłoszeniowe, tablice informacyjne, czy potykacze z 

menu lokalu gastronomicznego. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta.

16. 3.2. 04.12.2017 osoba prywatna
Jedynym miejscem na reklamy powinno być ogrodzenie targowiska miejskiego, gdzie 

w razie potrzeby można przeczytać reklamę np. wulkanizacji. 

dotyczy całej 

treści
-

Wykorzystanie całego ogrodzenia targowiska na 

potrzeby ekspozycji reklam nie jest działaniem 

poprawiającym estetykę przestrzeni w śródmieściu 

miasta.

17. 3.3. 04.12.2017 osoba prywatna

Tablice informacyjne o działalności mogą być umieszczane zgodnie ze 

zlokalizowaniem danej usługi. Co do zasady sposobu umieszczania powyższych 

tablic - nie mam uwag. Słupy informacyjne postawione w kilku miejscach na drobne 

ogłoszenia - tak.

dotyczy całej 

treści
+

Obecne zapisy uchwały w całości spełniają złożoną 

uwagę

18. 4.1. 10.12.2017

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zabytkami 

Koło w Milanówku

Niełwaściwe ujęcie w jednej uchwale tak różnych zagadnień jak obiekty małej 

architektury, ogrodzenia, tablice i urządzenia reklamowe.

dotyczy całej 

treści
-

Zagadnienia, które musi regulować uchwała zostały 

określone w art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566).

19. 4.2. 10.12.2017

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zabytkami 

Koło w Milanówku

Uchwała powinna odnosić się wyłącznie do polityki miasta w odniesieniu do 

obecności różnych form i nośników o charakterze reklamowym w przestrzeni 

publicznej.

dotyczy całej 

treści
-

Zagadnienia, które musi regulować uchwała zostały 

określone w art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566).



20. 4.3. 10.12.2017

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zabytkami 

Koło w Milanówku

Jako reklamę należy rozumieć wszelkie formy wizualne i nie tylko, zachęty do 

nabywania towarów lub usług, wykraczające poza niezbędną informację zawierającą 

nazwę jednostki (instytucji), rodzaj prowadzonej działalności, dni i godziny 

aktywności.

dotyczy całej 

treści
-

Definicja reklamy jest uregulowana w art. 2 pkt 16a 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). Akty 

prawa miejscowego nie mogą regulować materii 

należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą 

być sprzeczne z nimi.

21. 4.4. 10.12.2017

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zabytkami 

Koło w Milanówku

Sprawy dotyczące małej architektury (czyli mebli miejskich) i ogrodzeń w przestrzeni 

publicznej powinny być regulowane zapisami w planach zagospodarowania 

przestrzennego, albo w oddzielnych uchwałach. W związku z powyższym 

bezzasadne będzie odnoszenie się do szczegółów zapisów ujętych w niniejszym 

projekcie uchwały.

dotyczy całej 

treści
-

Zagadnienia, które musi regulować uchwała zostały 

określone w art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566).

22. 4.5. 10.12.2017

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zabytkami 

Koło w Milanówku

Zmodyfikowany projekt powinien zawierać deklarację o całkowitym wyeliminowaniu 

reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej.

dotyczy całej 

treści
-

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta.

23. 4.6. 10.12.2017

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zabytkami 

Koło w Milanówku

Zmodyfikowany projekt powinien zawierać deklarację wprowadzenia katalogu 

rozwiązań zapewniających pełną informację i promocję na rzecz miejscowych 

przedsiębiorców, rozwiązania służące informacji i promocji wydarzeń społecznych i 

kulturalnych w mieście.

dotyczy całej 

treści

Wprowadzenie zapisów zgodnie z uwagą będzie 

skutkowało przekroczeniem przez radę upoważnienia 

ustawowego oraz stwierdzeniem nieważności w toku 

postępowania nadzorczego.

24. 4.7. 10.12.2017

Towarzystwo 

Opieki nad 

Zabytkami 

Koło w Milanówku

Całkowite wyeliminowanie reklamy zewnętrznej powinno być w pełni 

zrekompensowane systemem informacji i promocji miejscowych przedsiębiorców. W 

tym celu będzie konieczne opracowanie dla miasta projektu informacji wizualnej.

dotyczy całej 

treści

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta.

25. 5.1. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Brak dostosowania projektu uchwały do specyfiki Milanówka oraz specyfiki miasta-

ogrodu.

dotyczy całej 

treści
-

Uchwała zawiera znaczne ograniczenia sytuowania 

tablic i urządzeń reklamowych. Projekt został 

poprzedzony wykonaniem inwentaryzacji i 

przeprowadzeniem ankiet wśród mieszkańców, co było 

podstawą do opracowania ramowych założeń uchwały.

26. 5.2. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Powinien obowiązywać zakaz umieszczania wszelkich reklam, z wyjątkiem szyldów 

umieszczanych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub usługowej. 

Uchwała powinna określać gdzie i jaki szyld można umieścić.

dotyczy całej 

treści
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej np. słupy 

ogłoszeniowe, tablice informacyjne, czy potykacze z 

menu lokalu gastronomicznego. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta. W 

projekcie uchwały dążono do ograniczenia reklam na 

rzecz szyldów, które z definicji umieszczane są w 

miejscu gdzie prowadzona jest działalność.

W uchwale usunięto zapisy dotyczące nie będących 

szyldami tablic reklamowych na ogrodzeniach na 

wszystkich obszarach, a w § 3 wprowadzono zapisy 

dotyczące tablic informujących o monitoringu i ochronie 

nieruchomości. Dodano również ograniczenie łącznej 

powierzchni reklam na elewacjach.

nie dotyczy zakresu uchwały

nie dotyczy zakresu uchwały



27. 5.3. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

W uchwale powinny być zawarte alternatywne sposoby informowania o prowadzonej 

działalności lub usługach.

dotyczy całej 

treści
-

Uchwała może regulować wyłącznie treści określone w 

art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566).

28. 5.4. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Proponowana uchwała nie uwzględnia przepisów wynikających z obowiązującej 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

dotyczy całej 

treści
-

Rada Miasta nie jest uprawniona do ingerowania w 

uregulowania ustawowe zarówno poprzez ich 

powtórzenie, jak i modyfikację. Uchwała nie narusza 

przepisów ustawy.

29. 5.5. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody
Projekt uchwały należy opiniować i uzgodnić z MWKZ.

dotyczy całej 

treści
-

Projekt uchwały został uzgodniony z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w trybie art. 

37b ust. 4.

30. 5.6. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Nieakceptowalnie długi termin przewidziany na wprowadzenie zmian i debaneryzację 

miasta - maksymalnie dwa miesiące przynajmniej na usunięcie reklam rażąco 

niezgodnych z opracowaną uchwałą.

§ 17 ust. 1 -

Art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566) wyznacza 

minimalny termin dostosowania tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych wynoszący 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie uchwały.

31. 5.7. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Brak określenia procedur wprowadzania w życie uchwały oraz jednostki 

odpowiedzialnej za egzekucję.

dotyczy całej 

treści
-

Uchwała może regulować wyłącznie treści określone w 

art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566).

32. 5.8. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Brak jasnego zakazu umieszczania reklam, szyldów reklamujących działalność 

gospodarczą w przypadku, gdy działalność prowadzona jest gdzie indziej.

dotyczy całej 

treści
-

Uwaga nieuwzględniona. 

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej np. słupy 

ogłoszeniowe, tablice informacyjne, czy potykacze z 

menu lokalu gastronomicznego. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta. W 

projekcie uchwały dążono do ograniczenia reklam na 

rzecz szyldów, które z definicji umieszczane są w 

miejscu gdzie prowadzona jest działalność.

33. 5.9. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Budynki sakralne oraz obiekty kultu religijnego powinny być traktowane w identyczny 

sposób jak posesje prywatne, przychodnie lekarskie, szkoły itp.

§ 5 pkt 2 lit. c, § 

13 pkt 2 lit. c.
-

Budynki sakralne są traktowane w identyczny sposób 

jak inne budynki z uwzględnieniem art. 37c pkt 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2017 poz. 1073, 1566). Obiekty kultu religijnego to 

obiekty małej architektury (np. krzyże przydrożne) i nie 

są one budynkami. W uchwale zastosowano 

odstępstwa dla obiektów kultu religijnego, ponieważ 

obiekty małej architektury, takie jak krzyże przydrożne 

miałyby ograniczoną wysokość (przykładowo dla strefy 

A nie więcej niż 3 m - gdzie często ta wysokość jest 

większa).

34. 5.10. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

W przypadku umieszczania informacji na zabytkowym budynku, po wcześniejszym 

uzgodnieniu, oprócz miedzi i jej stopów uwzględnić inne szlachetne materiały np. 

naturalny kamień, czy drewno.

§ 7 ust. 1 pkt 3 

lit. c, § 11 ust. 1 

pkt 3 lit. c, § 15 

ust. 1 pkt 3 lit. c

+

Uwaga w całości uwzględniona. Zrezygnowano z 

wprowadzania ograniczeń materiałowych dla budynków 

zabytkowych



35. 5.11. 12.12.2017
Liga Ochrony 

Przyrody

Z zapisów końcowych proponowanej uchwały wynika, że wynikającym z niej 

przepisom nie będą podlegać istniejące ogrodzenia zawieszone reklamami. Zapis 

ten jest niedopuszczalny i poddaje w wątpliwość celowość wprowadzenia niniejszej 

uchwały.

§ 17 ust. 3 -

Termin dostosowania reklam w formie tablic i urządzeń 

reklamowych został określony w § 17 ust. 1, natomiast 

§ 17 ust. 3 dotyczy terminu dostosowania ogrodzeń. 

Ogrodzenie nie jest reklamą. Z uchwały usunięto zapisy 

dotyczące nie będących szyldami tablic reklamowych na 

ogrodzeniach.

36. 6.1. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

Wprowadzenie w życie przepisów wykonawczych powinno trwać maksimum rok. 

Mieszkańcy i podmioty, do których miasto się zwróci z prośbą o wykonanie zaleceń 

powinni dostosować się do nowych przepisów w ciągu maksimum dwóch miesięcy.

§ 17 -

Art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566) wyznacza 

minimalny termin dostosowania tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych wynoszący 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie uchwały. Termin określono na 24 

miesiące z uwagi na niezbędne przygotowanie 

mieszkańców i organizacji urzędu do stosowania 

nowych przepisów.

37. 6.2. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska
Brak sposobu egzekucji, procedur wykonawczych.

dotyczy całej 

treści
-

Sposób egzekucji uchwały został uregulowany w art. 

37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566).

38. 6.3. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska
Namnożenie pojęć, zasypanie definicjami, które zastępują konkrety. § 2 -

Wymienione definicje są niezbędne do zrozumienia 

dalszych przepisów uchwały.

39. 6.4. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

Brak propozycji dla alternatywnych sposobów reklamowania się proponowanych 

przez miasto.

dotyczy całej 

treści
-

Uchwała może regulować wyłącznie treści określone w 

art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566).

40. 6.5. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

Co z ukróceniem umieszczania na ogrodzeniach niezliczonej ilości cudzych reklam? 

Użyczaniem płotu jako przestrzeni reklamowej?

§ 6 pkt 1 lit. d, 

§ 10 pkt 1 lit. d, 

§ 14 pkt 1 lit.i, § 

17

+

W uchwale usunięto zapisy dotyczące nie będących 

szyldami tablic reklamowych na ogrodzeniach na 

wszystkich obszarach, a w § 3 wprowadzono zapisy 

dotyczące tablic informujących o monitoringu i ochronie 

nieruchomości.

41. 6.6. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

Na drzwiach budynków zabytkowych nie wolno umieszczać niczego, a dlaczego 

wyłączone są obiekty sakralne?

dotyczy całej 

treści
-

Obiekty sakralne nie są wyłączone z zapisów uchwały. 

Wyłączenia dotyczą jedynie obiektów małej architektury 

(obiektów kultu religijnego). Zakaz zasłaniania drzwi 

został ujęty w uchwale w § 4 i dotyczy on wszystkich 

tablic i urządzeń reklamowych bez względu na budynek, 

na którym są sytuowane.

42. 6.7. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

W przypadku umieszczania informacji na zabytkowym budynku, oprócz miedzi i jej 

stopów uwzględnić kamień, czy drewno.

§ 7 ust. 1 pkt 3 

lit. c, § 11 ust. 1 

pkt 3 lit. c, § 15 

ust. 1 pkt 3 lit. c

+

Uwaga w całości uwzględniona. Zrezygnowano z 

wprowadzania ograniczeń materiałowych dla budynków 

zabytkowych

43. 6.8. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

Liberalne potraktowanie wszystkich stref. Nie wprowadzono zakazu sytuowania 

wielkogabarytowych billboardów

dotyczy całej 

treści
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. Wprowadzono 

ograniczenie sytuowania billboardów poprzez 

zmniejszenie zasięgu strefy C. Na pozostałych 

obszarach billboardy są zakazane.

44. 6.9. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

Z dostosowania się do nowych przepisów mają być zwolnione ogrodzenia istniejące. 

Wydaje się to przeczyć całej idei porządkowania miasta, ponieważ niektóre z nich 

rażąco łamią przepisy i normy. W takim przypadku powinny dostać dłuższy czas na 

dostosowanie się do wymogów uchwały.

§ 17 ust. 3 -

Istniejące ogrodzenia nie ingerują znacząco w 

przestrzeń publiczną. Jest to również wniosek z 

przeprowadzonych badań ankietowych z mieszkańcami 

miasta.

45. 6.10. 11.12.2017
Bibuła 

Milanowska

Na stronie www.sprzątamyreklamy.org jest gotowa wiedza do skorzystania w postaci 

materiałów opracowanych specjalnie dla gmin pracujących nad usuwaniem 

reklamowych śmietników. Po co wyważać otwarte drzwi?

- -nie dotyczy zakresu uchwały



46. 7.1. 18.12.2017 osoba prywatna
Propozycja zmiany zapisu. 

Uzasadnienie: brak rozróżnienia między pylonem a totemem.
§ 2 pkt 18 +

Uwaga uwzględniona w całości. Dodano definicję 

pylonu reklamowego i totemu reklamowego.

47. 7.2. 18.12.2017 osoba prywatna

Propozycja zmiany zapisu w następujący sposób: część "od ostatniego okresu" 

zmienić na "od ostatniego dnia okresu". 

Uzasadnienie: obecny przepis jest nieprecyzyjny i powoduje wątpliwości w 

zastosowaniu.

§ 2 pkt 20 + Uwaga uwzględniona w całości.

48. 7.3. 18.12.2017 osoba prywatna

Propozycja zmiany zapisu w następujący sposób: część "działalność prowadzi więcej 

niż 5 podmiotów" na "działalność prowadzą więcej niż 3 podmioty". 

Uzasadnienie: obecny przepis jest niezgodny z zapisem § 4 pkt 2 lit. b.

§ 2 pkt 25 + -

Uwaga częściowo uwzględniona. Usunięto zapis § 2 pkt 

25 w części "stosowane wyłącznie jeśli w budynku lub 

na nieruchomości, posiadającej wspólne dla wszystkich 

działalności wejście lub wjazd, działalność prowadzi 

więcej niż 5 podmiotów" oraz zmieniono zapis w  § 4 pkt 

2 ust. b (po zmianach redakcyjnych znajdujący się w § 4 

pkt 2) z: "więcej niż" na: "nie mniej niż",  a także 

usunięto wymóg stosowania urządzenia grupującego 

szyldy w przypadku występowania wspólnego wjazdu na 

nieruchomość.

49. 7.4. 18.12.2017 osoba prywatna

Propozycja zmiany zapisu dot. kolorów rażąco wyróżniających się z otaczającej 

przestrzeni. 

Uzasadnienie: zapis jest nieostry i powoduje możliwość szerokiej interpretacji.

§ 4 pkt 1 lit. d +

Usunięcie z § 4 pkt 1 lit. d zapisu: "lub w rażąco 

wyróżniających się z otaczającej przestrzeni", § 4 pkt 1 

lit. e zapisu: "lub w rażąco wyróżniających się od 

elewacji lub ogrodzenia" oraz usunięcie § 7 ust. 1 pkt 7.

50. 7.5. 18.12.2017 osoba prywatna

Propozycja usunięcia zapisu dot. konstrukcji mobilnych. 

Uzasadnienie: brak podstaw prawnych do wprowadzenia regulacji dotyczących 

reklamy mobilnej. Przyczepy i lawety mogą przemieszczać się poza granice gminy, 

gdzie nie obowiązują przepisy uchwały.

§ 4 pkt 1 lit. i + Uwaga uwzględniona w całości.

51. 7.6. 18.12.2017 osoba prywatna

Propozycja usunięcia zapisu w części "w rejonie skrzyżowania". 

Uzasadnienie: minimalne odległości reklam od dróg publicznych określa art. 43 ust. 

1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 4 pkt 1 lit. f +
Uwaga uwzględniona w całości. Dodatkowo usunięto 

definicję rejonu skrzyżowania (§ 2 pkt 19).

52. 7.7. 18.12.2017 osoba prywatna Brak określenia warunków dostosowania. § 17 +
Uwaga uwzględniona w całości. W § 17 dodano warunki 

dostosowania.

53. 7.8. 18.12.2017 osoba prywatna Propozycja zmniejszenia obszaru czerwonego i fioletowego. Załącznik Nr 1 + Uwaga uwzględniona w całości. 

74. 8.1. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Brak szczegółowego uzasadnienia, dlaczego teraz ma zostać przyjęta uchwała, 

której podstawą prawną jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym obowiązująca od 2003 roku.

dotyczy całej 

treści

W treści uchwały nie reguluje się powodów jej przyjęcia. 

Przepisy dotyczące możliwości uchwalania uchwały 

weszły w życie w dniu 11 września 2015 roku poprzez 

przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocniniem narzędzi ochrony krajobrazu.

75. 8.2. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Uchwała dotyczy także obiektów małej architektury i ogrodzeń, co świadczy o błędnie 

przyjętej podstawie prawnej.

dotyczy całej 

treści
-

Uchwała reguluje treści określone w art. 37a ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). 

76. 8.3. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Uchwała nie odnosi się np. do dokumentów strategicznych obecnie obowiązujących, 

a także będących w trakcie opracowania.

dotyczy całej 

treści

W trakcie sporządzania uchwały były brane pod uwagę 

wymienione dokumenty. 

77. 8.4. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

W projekcie uchwały nie wykorzystano materiałów opracowanych przez Zespół ds. 

opracowania i realizacji polityki estetyki Miasta Milanówka.

dotyczy całej 

treści

Prowadzono konsultacje z członkami wymienionego 

zespołu.

78. 8.5. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Załącznik graficzny nie zawiera żadnych informacji np. nazw ulic, numerów działek, 

które przywoływane są w części opisowej.
Załącznik Nr 1

Załącznik graficzny służy do wizualizacji obszarów o 

różnych regulacjach. Część opisowa służy do 

jednoznacznego określenia granic tych obszarów, 

dlatego przywoływane są w niej dodatkowe informacje 

nie ujęte w załączniku graficznym.

bezzasadne

bezzasadne

bezzasadne

bezzasadne



79. 8.6. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Brak projektu Załącznika Nr 2 - zawierającego rozstrzygnięcie Rady Miasta 

Milanówka o sposobie rozpartywania uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza.
§ 1 ust. 3 pkt 2

W § 1 ust. 3 pkt 2 został przywołany niniejszy załącznik. 

Nie mógł być on dołączony na etapie wyłożenia, gdyż 

treść uwag była wówczas nieznana.

80. 8.7. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Uchwała nie uwzględnia błędnych podstaw do jej uchwalenia i wdrożenia bez 

niezbędnego przygotowania Milanowskiej Wspólnoty do takich działań.
-

Zgodnie z § 18, wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Milanówka. W związku z tym decyzje o 

sposobie wdrożenia będą realizowane w formie 

zarządzeń, wytycznych lub instrukcji.

81. 8.8. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

W projekcie brak jest wykazu uchwał reklamowych obowiązujących już w innych 

miastach-ogrodach w celach porównawczych do zapisów uchwały.

dotyczy całej 

treści
W uchwale nie zamieszcza się wykazu innych uchwał.

82. 8.9. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Uchwała reklamowa powinna zostać przyjęta po zatrudnieniu plastyka miejskiego. -
Zartudnienie plastyka miejskiego nie jest wymagane dla 

przyjęcia uchwały.

83. 8.10. 27.12.2017

Stowarzyszenie 

Pamięci 

Rodzinnej

Uchwała jest bardzo restrykcyjna i wymaga wielu zmian formalno-prawnych.
dotyczy całej 

treści
-

Wprowadzone regulacje wynikają z opinii i uwag 

zgłaszanych przez mieszkańców, a także ze 

szczególnego charakteru miasta-ogrodu.

54. 9.1. 28.12.2017 osoba prywatna
Strefa Ochrony Konserwatorskiej miasta-ogrodu powinna być wydzielona jako 

oddzielny obszar.
Załącznik Nr 1 -

W centrum miasta (obszar B) znajduje się dużo 

drobnych przedsiębiorców, sklepów handlowo-

usługowych, dla których przewidziano odrębne zapisy 

niż w innych częściach miasta. Dodatkowo obszar ten 

cechuje się zwartą zabudową, co powoduje konieczność 

odmiennego potraktowania strefy śródmieścia.

55. 9.2. 28.12.2017 osoba prywatna Zasady dotyczące szyldów powinny obowiązywać dla obiektów kultury.

§ 7 ust. 1, § 11 

ust. 1, § 15 ust. 

1

+

Uwaga uwzględniona w całości. Z § 7 ust. 1, § 11 ust. 1 

i § 15 ust. 1 usunięto zapisy w części "z wyjątkiem 

obiektów kultury lub obiektów służącym 

bezpieczeństwu". Z § 2 usunięto definicję obiektu 

kultury i obiektu służącemu bezpieczeństwu.

56. 9.3. 28.12.2017 osoba prywatna
Powinno się określić maksymalną wysokość billboardów, urządzeń grupujących 

szyldy (wolnostojących), masztów flagowych.

§ 2, § 6, § 7, § 

10, § 11, § 14, 

§ 15

+

Uwaga uwzględniona.

1) Dodano zapisy dotyczące wysokości billboardów;

2) Wysokość wolnostojących urządzeń grupujących 

szyldy jest określona w przepisach szczegółowych 

(max. 2,5 m na obszarze A i B, max. 3,5 na obszarze 

C);

3) Wysokość masztów flagowych jest określona w § 14 

pkt 1 lit. f tiret pierwsze.

57. 9.4. 28.12.2017 osoba prywatna
Wniosek o doprecyzowanie pojęcia "standardowego wymiaru powierzchni ekspozycji 

(ekspozycyjnej)".
§ 2 pkt 2 i 4 + -

Uwaga uwzględniona w części. Powierzchnia ekspozycji 

reklamy jest określona w art. 17b ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785, 1566). 

Usunięto zapis w części: "standardowy wymiar".

58. 9.5. 28.12.2017 osoba prywatna
Wniosek o doprecyzowanie definicji gabloty ekspozycyjnej dotyczący sposobu 

liczenia powierzchni urządzenia.
§ 2 pkt 6 +

Uwaga uwzględniona. Dodano zapis mówiący, że jest to 

powierzchnia ekspozycji.

59. 9.6. 28.12.2017 osoba prywatna

Wniosek o doprecyzowanie definicji mebli miejskich. Analizując definicję można 

zrozumieć, że do mebli miejskich zaliczyć można np. barakowozy, czy obiekty 

kontenerowe.

§ 2 pkt 10 +
Uwaga uwzględniona w całości. Usunięto zapis "lub 

tymczasowe obiekty budowlane". 

bezzasadne

nie dotyczy zakresu uchwały

bezzasadne

nie dotyczy zakresu uchwały



60. 9.7. 28.12.2017 osoba prywatna

Na terenie ogródka gastronomicznego dopuszcza się lokalizację np. 6 metrowych 

gipsowych krasnali, a na prywatnych posesjach w odległości 10 m od drogi już nie. 

Uchwała powinna przede wszystkim dbać o wygląd przestrzeni publicznych, a nie 

prywatnych posesji.

§ 2 pkt 15, § 5, 

§ 9, § 13
+

Uwaga uwzględniona w całości. Usunięcie zapisów:

1) § 5 w części "i w odległości mniejszej niż 10 m od linii 

rozgraniczającej pas drogowy",

2) § 9 w części "i w odległości mniejszej niż 15 m od linii 

rozgraniczającej pas drogowy",

3) § 13 w części "i w odległości mniejszej niż 20 m od 

linii rozgraniczającej pas drogowy".

61. 9.8. 28.12.2017 osoba prywatna

W uchwale wprowadzono zapis, że ograniczenie dotyczące stosowanych materiałów 

i wysokości dla obiektów małej architektury, ale nie dotyczy to mebli miejskich. Jeśli 

nie ich, to jakich elementów mają dotyczyć zapisy dotyczące małej architektury?

§ 5 pkt 2, § 9 

pkt 2, § 13 pkt 

2

-

Zapisy § 5, § 9, § 13 dotyczą pozostałych obiektów 

małej architektury np. gipsowych obiektów o wysokości 

przekraczającej parametry przyjęte w uchwale.

62. 9.9. 28.12.2017 osoba prywatna Propozycja wyeliminowania reklam na słupach oświetleniowych. § 2 pkt 24 +
Usunięcie tablic kierunkowych w § 2 pkt 24 oraz § 6 pkt 

1 lit. h, § 14 pkt 1 lit. n.

63. 9.10. 28.12.2017 osoba prywatna Propozycja wyeliminowania reklam na dachach spadzistych.
§ 2 pkt 8, § 7, § 

11, § 14
+ Uwaga uwzględniona w całości.

64. 9.11. 28.12.2017 osoba prywatna Wniosek o ujednolicenie zapisów § 2 pkt 25 i § 4 pkt 2.
§ 2 pkt 25, § 4 

pkt 2 lit. b
+

Uwaga uwzględniona. Usunięto zapis w § 2 pkt 25 w 

części: "stosowane wyłącznie jeśli w budynku lub na 

nieruchomości, posiadającej wspólne dla wszystkich 

działalności wejście lub wjazd, działalność prowadzi 

więcej niż 5 podmiotów" i zmieniono zapis w  § 4 pkt 2 

ust. b (po zmianach redakcyjnych znajdujący się w § 4 

pkt 2) z: "więcej niż" na: "nie mniej niż", a także usunięto 

wymóg stosowania urządzenia grupującego szyldy w 

przypadku występowania wspólnego wjazdu na 

nieruchomość.

65. 9.12. 28.12.2017 osoba prywatna
Możliwość dublowania się urządzeń grupujących szyldy i brak zakazu stosowania 

innych szyldów w sytuacji, gdy zastosowano już urządzenia grupujące szyldy.

dotyczy całej 

treści
-

§ 4  pkt 2 lit. b dotyczy obowiązku stosowania urządzeń 

grupujących szyldy. Innymi słowy, gdy nakazuje się 

stosowanie urządzeń grupujących szyldy, nie można 

stosować innych rodzajów szyldów.

66. 9.13. 28.12.2017 osoba prywatna

Brak jasnych zasad możliwości realizacji takich reklam jak tablice informacyjne (ile 

ich można zlokalizować na jednej nieruchomości, w jakiej odległości od siebie i jakie 

mogą mieć wymiary?), murale reklamowe (czy spójny mural na wszystkich ścianach 

budynku traktowany jest jako jeden, czy 4 oddzielne murale?, czy jeśli na jednej 

nieruchomości znajduje się wiele budynków to na każdym może być mural i nadal 

będzie to tylko jeden rodzaj reklamy?), potykacze (ile ich można zlokalizować na 

jednej nieruchomości?).

dotyczy całej 

treści
-

Zasady zostały szczegółowo opisane w ramach 

paragrafu zawierajacego definicje oraz w przepisach 

dotyczących poszczególnych obszarów. Odnośnie 

murali jedna ściana = jeden mural. Natomiast dla tablic 

informacyjnych i potykaczy określono wyłącznie ich 

przeznaczenie (bez tworzenia przepisów dotyczących 

liczby, odległości i powierzchni).

67. 9.14. 28.12.2017 osoba prywatna
Uchwała w definicji budynków zabytkowych odwołuje się m.in. do Gminnej Ewidencji 

Zabytków - czy taka obowiązuje w Milanówku?
§ 2 pkt 3

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, burmistrz zobligowany 

jest do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków w 

formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych 

z terenu miasta. Obecnie zbiór ten jest w trakcie 

aktualizacji. 

68. 9.15. 28.12.2017 osoba prywatna W uchwale sugeruje się, że żywopłot jest "naturalnym" rodzajem ogrodzenia. 

§ 8 pkt 6 lit. b, 

§ 12 pkt 4 lit. b, 

§ 16 pkt 5 lit. b

+
Usunięcie zapisów § 8 pkt 6 lit. b, § 12 pkt 4 lit. b oraz § 

16 pkt 5 lit. b.

69. 9.16. 28.12.2017 osoba prywatna

Przy zaproponowanych zapisach dla ogrodzeń można realizować ogrodzenie w 

części pełne, a w części ażurowe i wymóg przezierności całego ogrodzenia zostanie 

spełniony. Poza tym możliwość umieszczania szyldów na ogrodzeniach zaprzecza 

zasadzie przezierności ogrodzeń.

§ 8 pkt 1 lit. c, § 

12 pkt 1 lit. c, § 

16 pkt 1 lit. c

+ -
Uwaga uwzględniona w części: zmniejszono rozmiary 

szyldów dopuszczonych naogrodzeniach w taki sposób, 

aby nie wpływały zaburzenie przezierności ogrodzeń;

nie dotyczy zakresu uchwały



70. 9.17. 28.12.2017 osoba prywatna
Propozycja, aby zapis dotyczący wnęki w ogrodzeniu do gromadzenia śmieci 

dotyczył dopuszczalnej wysokości ogrodzenia oraz dopuszczać zadaszenie.

§ 8 pkt 4, § 12 

pkt 3, § 16 pkt 

4

-
Usunięto zapisy dotyczące wnęki ogrodzenia (§ 8 pkt 4, 

§ 12 pkt 3 oraz § 16 pkt 4).

71. 9.18. 28.12.2017 osoba prywatna
W § 7 ust. 1 pkt 7 i w § 15 ust. 1 pkt 7 dopuszczono szyldy na ogrodzeniach, 

dopuszczając przesłonięcie nimi niemal całej powierzchni przęsła.

§ 7 ust. 1 pkt 7, 

§ 15 ust. 1 pkt 

7

+

Uwaga uwzględniona. Zmniejszono wielkość szyldów na 

ogrodzeniach na obszarze A - do 0,5 m2, z wyjątkiem 

urządzeń grupujących szyldy, których powierzchnia nie 

może być większa niż 1,5 m2; na obszarze C - do 1 m2, 

z wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których 

powierzchnia nie może być większa niż 3 m2. 

Dodatkowo na obszarze B dodano zapisy dotyczące 

szyldów na ogrodzeniu.

72. 9.19. 28.12.2017 osoba prywatna
Propozycja zmiany zapisów, aby jednoznacznie niemożliwe było umieszczanie 

urządzeń grupujących szyldy na ogrodzeniach przynajmniej w centrum miasta.

dotyczy całej 

treści
-

Uwaga nieuwzględniona, jednak zmniejszono 

maksymalne powierzchnie szyldów na ogrodzeniu o 

połowę. Urządzenia grupujące szyldy na ogrodzeniach 

na obszarze B nie mają dodatkowych preferencji 

dotyczących ich powierzchni w odróżnieniu do 

pozostałych obszarów, dlatego ich powierzchnia nie 

może być większa niż 0,25 m2.

73. 9.20. 28.12.2017 osoba prywatna

Na obszarze miasta powinno się przede wszystkim ograniczać powierzchnie reklam 

niedotyczących prowadzonej w mieście działalności gospodarczej. Natomiast na 

obszarze C dopuszczono np. max. 3 kasetony reklamowe na jednym budynku (każdy 

o powierzchni 9 m
2
) co w sumie daje 27 m

2
 na jednym budynku. Jeśli na 

nieruchomości jest więcej budynków to powierzchnia reklamowa odpowiednio 

wzrasta. Poza tym na nieruchomości w obszarze C może stanąć jeszcze np. pylon 

lub totem reklamowy o powierzchni 30 m
2
. Daje to w sumie ok. 57 m

2
 reklam na 

jednej nieruchomości (przy założeniu, że stoi jeden budynek), a na wybranych 

dodatkowo billboard o powierzchni reklamowej do 18 m
2
. Są to stanowczo za duże 

możliwości jak na miasto-ogród jakim jest Milanówek.

dotyczy całej 

treści
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Uchwała może regulować wyłącznie treści określone w 

art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). Nie 

można regulować treści reklam. W uchwale dążono do 

ograniczania reklam na rzecz szyldów, które z definicji 

umieszczalne są w miejscu, gdzie prowadzona jest 

działalność.

Na obszarze C ograniczono zakres sytuowania tablic i 

urządzeń reklamowych poprzez zmniejszenie obszaru 

C, a także ograniczono łączną powierzchnię reklam na 

elewacjach. 

84. 10.1. 28.12.2017 osoba prywatna Brak jakichkolwiek narzędzi egzekwowania zasad i terminów. § 17 ust. 1 -

Sposób egzekucji uchwały został uregulowany w art. 

37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566).

85. 10.2. 28.12.2017 osoba prywatna
Wniosek o dodanie wymogu dostosowania istniejących obiektów małej architektury 

do zapisów uchwały.
§ 17 ust. 2 -

Istniejące obiekty małej architektury są w dobrym stanie 

technicznym. Pogorszenie ich walorów estetycznych 

będzie skutkowało ich sukcesywną wymianą, co 

niekoniecznie musi być narzucone przepisami niniejszej 

uchwały.

86. 10.3. 28.12.2017 osoba prywatna
Wniosek o dodanie wymogu dostosowania istniejących ogrodzeń do zapisów 

uchwały.
§ 17 ust. 3 -

Istniejące ogrodzenia nie ingerują znacząco w 

przestrzeń publiczną. Jest to również wniosek z 

przeprowadzonych badań ankietowych z mieszkańcami 

miasta.

87. 10.4. 28.12.2017 osoba prywatna

Nie przewidziano konkretnego wsparcia ze strony miasta dla podmiotów, które 

podejmą wysiłek zgodny z duchem uchwały tzn. przywrócenie walorów estetycznych 

miasta-ogrodu.

dotyczy całej 

treści

Uchwała może regulować wyłącznie treści określone w 

art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). 

88. 11.1. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Zapis koliduje z tablicą na ścianie z boku budynku, która jest równolegle do drogi. 

Konieczność uwzględniania wymiarów w zastosowanym podziale oraz inne ujęcie 

definicji - prostopadle/równolegle może powodować niepotrzebnie 

demontaż/dostosowanie oraz dodatkowe zapytania do urzędników po wejściu w życie 

aktu prawa miejscowego w formie uchwały w celu weryfikacji i porównania 

interpretacji.

§ 2 pkt 2 -
Przepisy dotyczące tablic montowanych do elewacji 

budynku zostały określone w § 14 pkt 1 lit. l.

nie dotyczy zakresu uchwały



89. 11.2. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Konieczność doprecyzowania, czy w grubość kasetonu wlicza się również lampa 

(źródło światła) jeżeli jest na zewnątrz, czy sama obramówka do ekspozycji 

powierzchni ze światłem tylko wewnątrz (nad tłem użytkowym). Konieczność 

doprecyzowania, czy przez pojęcie konstrukcji zamkniętej rozumiemy gablotę, czy 

wystarczy wymienne tło użytkowe na zatrzaski w stałej konstrukcji montowanej na 

elewacji. W przypadku jakiegokolwiek oświetlenia, konieczność jasnego określenia 

grubości dla oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego jeżeli takowe będzie 

dopuszczalne.

§ 2 pkt 8 + -

Uwaga uwzględniona w części. 

1) Nie zmieniono definicji kasetonu. Zgodnie z definicją, 

dla kasetonu dopuszcza się wyłącznie oświetlenie 

wewnętrzne.

2) Skorygowano definicję gabloty ekspozycyjnej.

90. 11.3. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Zdefiniowano powierzchnię pola szyldowego tylko w zakresie wejścia na stację nad 

drzwiami. Co z lokalizacją na pylonie cenowym i innymi nośnikami na stanie, które 

zawierają elementy podlegające bezpośrednio pod definicję szyldu? Brak odwołania 

do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do definicji 

szyldu - konieczność doprecyzowania.

§ 2 pkt 16 -

Definicja szyldu jest uregulowana w art. 2 pkt 16d 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). Akty 

prawa miejscowego nie mogą regulować materii 

należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą 

być sprzeczne z nimi.

Przepisy dotyczące pylonów zostały określone w § 14 

pkt 1  lit. b - pylon jest traktowany w uchwale jako 

urządzenie reklamowe, a nie jako szyld.

91. 11.4. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Propozycja uwzględnienia zapisów doprecyzowujących, tym samym zwiększenie 

wartości maksymalnych potykaczy podanych w projekcie. Potykacz niekoniecznie 

musi być formą opisaną jako wolnostojące urządzenie reklamowe w formie dwóch 

podpierających się wzajemnie płaszczyzn.

§ 2 pkt 17 -

Na terenia Miasta Milanówka dopuszcza się wyłącznie 

potykacze określone w § 2 pkt 15. Parametry określone 

w definicji są wystarczające, aby umożliwić 

zareklamowanie się. Zwiększenie wartości 

maksymalnych potykaczy spowodowałby chaos w 

przestrzeni.

92. 11.5. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Prośba o uzupełnienie zapisów, czy oznaczenia dotyczące godzin otwarcia lokalu 

mogą być integralną częścią innego oznakowania, czy konieczna jest oddzielna 

wizualizacja.

§ 3 pkt 1 lit. a +
Zapis doprecyzowano o integralną część identyfikacji 

wizualnej.

93. 11.6. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.
Propozycja zwiększenia powierzchni informacji dotyczących możliwości płatności w 

lokalu kartami płatniczymi, kredytowymi oraz dokonania zwrotu podatku.
§ 3 pkt 1 lit. b + Powierzchnię zwiększono do 0,15 m2.

94. 11.7. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Brak informacji o oznaczeniach monitoringu, zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, 

zakazach palenia pionowym/poziomym, o dodatkowej ochronie. Konieczność 

uwzględnienia zapisów jako forma wyłączenia - znaki informacyjne/ostrzegawcze 

niezbędne podczas prowadzenia działalności o takim charakterze.

§ 3 pkt 1 + -

Uwaga uwzględniona w części. W § 3 dodano zapisy o 

monitoringu i ochronie nieruchomości. Pozostałe 

wymienione przykłady nie są reklamami.

95. 11.8. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Wniosek o objęcie zapisami wyłączającymi promocje sezonowe. Uzasadnienie: 

konieczność dostosowania zapisów pod kątem przyszłościonym, uwzględnienie 

okresów świątecznych (grudzień/kwiecień), ryzyko licznych korekt deklaracji 

podatkowych, ułatwienie przyszłego procedowania.

§ 3 -
Proponowany zapis może powodować dowolność w 

interpretacji i chaos w przestrzeni.

96. 11.9. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Wniosek o potraktowanie "łagodniej" podmiotów prowadzących działalność i 

zrezygnowanie z całkowitego zakazu stosowania banerów reklamowych. Propozycja: 

wprowadzenie limitu na podmiot.

§ 4 pkt 1 lit. b -

Uchwała całkowicie zakazuje umieszczania banerów, 

ponieważ są one główną przyczyną tworzenia chaosu w 

przestrzeni miejskiej.

97. 11.10. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Wniosek o dopuszczenie oklejania witryn neutralną grafiką (folii imitujących szkło 

mrożone lub prezentującymi grafikę w kolorach wykorzystanych w kolorystyce całego 

obiektu lub związaną z charakterem świadczonych usług np. zdjęcia piany lub 

sylwetka pojazdu w trakcie procesu mycia na witrynie myjni). 

Uzasadnienie: ogranicza to widoczność znaków towarowych na produktach, czy 

nośników reklamowych znajdujących się  wewnątrz budynku.

§ 4 pkt 1 lit. K -
Wymienione grafiki nie stanowią reklamy, dlatego 

uchwała ich nie dotyczy.



98. 11.11. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Wniosek o wyłączenie pylonów cenowych stacji paliw z konieczności dostosowania 

ich do gabarytów, tym samym o wyłączenie ich z zapisów wskazujących jako jeden z 

możliwych nośników do wyboru. 

Uzasadnienie: umożliwienie prawidłowej identyfikacji cen oferowanych paliw.

§ 14 pkt 1 -

Pylon został dopuszczony w uchwale jako urządzenie 

reklamowe i nie można go wyłączyć z warunków 

dostosowania. Zgodnie z art. 37a ust. 10 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 

zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale, 

zwolnione są wyłącznie obiekty małej architektury oraz 

ogrodzenia.

99. 11.12. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Wniosek o wyłączenie tablic lub urządzeń reklamowych znajdujących się w obrębie 

wiaty, które często nie są widoczne z przestrzeni publicznej z konieczności 

zgłoszenia/dostosowania i ewentualnej opłaty reklamowej.

§ 14 pkt 1 -

Jeśli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe nie 

są widoczne z przestrzeni publicznej, wówczas nie 

podlegają przepisom uchwały krajobrazowej.

100. 11.13. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.
Kolizja przepisów związanych z minimalną odległością billboardów od budynków a 

billboardami, które umieszczone są na elewacji budynku.
§ 14 pkt 1 lit a -

Odległości podane w § 14 pkt 1 lit. a dotyczą 

billboardów wolnostojących. Tablice reklamowe 

montowane do elewacji są uregulowane w § 14 pkt 1 lit 

l.

101. 11.14. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Wniosek o doprecyzowanie pojęcia obiektu służącego bezpieczeństwu i wyłączenie 

stacji PKN ORLEN S.A. z tego zapisu. 

Uzasadnienie: stacje paliw są obiektami służącymi bezpieczeństwu.

§ 2 pkt 14 i § 

15 ust. 1
- Usunięto definicję obiektu służącego bezpieczeństwu.

102. 11.15. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Konieczność doprecyzowania w § 15 ust. 2 pkt 2, że zapis dotyczy każdego 

budynku. Uzasadnienie: PKN ORLEN S.A. traktuje wiatę jako budynek, przez co ma 

możliwość umieszczania na nim szyldu. 

§ 15 ust. 2 pkt 

2
-

Uwaga nieuwzględniona. Zmieniono treść § 7 ust. 2, § 

11 ust. 2, § 15 ust. 2, z tym że liczbę dopuszczonych 

szyldów odniesiono do nieruchomości, a nie do każdego 

budynku.

103. 11.16. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Konieczność doprecyzowania § 15 ust. 2 pkt 3. Zapis nie powinien dotyczyć nośnika 

wyłączonego, tj. pylonu, który służy do udostępniania cen dla uczestników ruchu 

drogowego.

§ 15 ust. 2 pkt 

3
-

Przepisy dotyczące pylonów zostały określone w § 14 

pkt 1  lit. b.

104. 11.17. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.

Wniosek o wydłużenie okresu dostosowawczego. 

Uzasadnienie: okres dostosowania 24 miesiące powinien dotyczyć zwykłych 

nośników reklamowych. W przypadku niektórych, tj. pylony, tablice 4 lub 5 

segmentowe, witacze, niezbędne jest pozwolenie na budowę.

§ 17 ust. 1 -

Urządzenia te najbardziej ingerują w przestrzeń, dlatego 

określono termin 24 miesiące dla wszystkich tablic i 

urządzeń reklamowych. Okres dostosowania jest 

wystarczający, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

105. 11.18. 28.12.2017 PKN ORLEN S.A.
Zastosowanie nieprecyzyjnego określenia kolorystyki. Wniosek o doprecyzowanie 

pojęcia koloru oślepiającego.

§ 4 pkt 1 lit. d i 

e
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. Usunięcie z § 4 pkt 1 

lit. d zapisu: "lub w rażąco wyróżniających się z 

otaczającej przestrzeni", § 4 pkt 1 lit. e zapisu: "lub w 

rażąco wyróżniających się od elewacji lub ogrodzenia" 

oraz usunięcie § 7 ust. 1 pkt 7.

106. 12.1. 29.12.2017 osoba prywatna
Zbyt duża wielkość szyldów, należy ograniczyć ich wielkość do wielkości tablic 

reklamowych (powierzchnia nie większa niż 0,25 m2).

§ 7 ust. 1 pkt 3 

lit. b, § 7 ust. 1 

pkt 7 lit. b, § 11 

ust. 1 pkt 3 lit. b

+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. Zmniejszono wielkość 

szyldów na ogrodzeniach na obszarze A - do 0,5 m2, z 

wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których 

powierzchnia nie może być większa niż 1,5 m2; na 

obszarze C - do 1 m2, z wyjątkiem urządzeń 

grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być 

większa niż 3 m2. Dodatkowo na obszarze B dodano 

zapisy dotyczące szyldów na ogrodzeniu.

107. 12.2. 29.12.2017 osoba prywatna Należy zrezygnować z tablic montowanych bezpośrednio na elewacjach budynków. § 10 pkt 1 lit. j + Uwaga uwzględniona w całości.

108. 12.3. 29.12.2017 osoba prywatna
Zapisy zbyt kompromisowe, zwłaszcza w zakresie stosowania billboardów, 

kasetonów, tablic reklamowych.
§ 14 +

Uwaga uwzględniona. Na obszarze C ograniczono 

zakres sytuowania billboardów poprzez zmniejszenie 

obszaru C, a także ograniczono łączną powierzchnię 

reklam na elewacjach. Na obszarze C występuje dużo 

podmiotów gospodarczych oraz obiektów handlowych, 

dla których przewiduje się większe powierzchnie tablic i 

urządzeń reklamowych.



109. 12.4. 29.12.2017 osoba prywatna

Należy skrócić termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale do 

sześciu miesięcy.

§ 17 ust. 1 -

Art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566) wyznacza 

minimalny termin dostosowania tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych wynoszący 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie uchwały.

110. 13.1. 29.12.2017 osoba prywatna W definicji billboardu nie powinno się określać tolerancji błędu. § 2 pkt 2 +
Uwaga uwzględniona w całości. Zapis przeniesiono do 

rozdziału V - warunków dostosowania.

111. 13.2. 29.12.2017 osoba prywatna
Budynek zabytkowy jest zdefiniowany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.
§ 2 pkt 3 -

W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

nie ma definicji budynku zabytkowego.

112. 13.3. 29.12.2017 osoba prywatna
Brak upoważnienia co do wyłączeń takich jak: "uchwała nie dotyczy", "ograniczeń nie 

stosuje się do".

§ 3, § 5 pkt 2, § 

9 pkt 2, § 13 

pkt 2

-
Akty wyższego rzędu nie zakazują stosowania tego typu 

ograniczeń lub wyłączeń.

113. 13.4. 29.12.2017 osoba prywatna Powinno się zakazać kasetonów na dachach, zwłaszcza spadzistych. § 2 pkt 8 +

Uwaga uwzględniona. W § 4 dodano zapis o zakazie 

sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na dachach 

spadzistych.

114. 13.5. 29.12.2017 osoba prywatna
Szyldy oraz tablice i urządzenia reklamowe na ogrodzeniach powinny zostać 

zakazane lub ich wielkość ograniczona.

§ 6 pkt 1 lit. d, 

§ 7 ust. 1 pkt 7, 

§ 10 pkt 1 lit. d, 

§ 14 pkt 1 lit. i, 

§ 15 ust. 1 pkt 

7

+ -

Uwaga uwzględniona w części. Zmniejszono wielkość 

szyldów na ogrodzeniach na obszarze A - do 0,5 m2, z 

wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których 

powierzchnia nie może być większa niż 1,5 m2; na 

obszarze C - do 1 m2, z wyjątkiem urządzeń 

grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być 

większa niż 3 m2. W uchwale dodatkowo usunięto 

zapisy dotyczące nie będących szyldami tablic 

reklamowych na ogrodzeniach na wszystkich 

obszarach, a w § 3 wprowadzono zapisy dotyczące 

tablic informujących o monitoringu i ochronie 

nieruchomości. W uchwale dodano zapisy dotyczące 

szyldów na ogrodzeniach na obszarze B.

115. 13.6. 29.12.2017 osoba prywatna Tablice reklamowe na budynkach powinny być mniejsze.
§ 6, § 7, § 10, § 

11, § 14, § 15.
+

Uwaga uwzględniona. Wyeliminowano tablice 

reklamowe na elewacjach na obszarze B oraz 

ograniczono łączną powierzchnię reklam na elewacjach 

na obszarze C.

116. 13.7. 29.12.2017 osoba prywatna Zbyt duża dowolność reklamy na obszarze fioletowym. § 14 +

W § 14 wprowadzono ograniczenie łącznej powierzchni 

reklam na elewacji maksymalnie do 20%, usunięto 

zapisy dotyczące tablic i urządzeń reklamowych na 

ogrodzeniach, ograniczono zasięg sytuowania 

billboardów poprzez zmniejszenie zasięgu obszaru C.

117. 13.8. 29.12.2017 osoba prywatna Odległość ogrodzeń od cieków wodnych powinna być zgodna z WOChK.
§ 8 pkt 1 lit. d, 

§ 16 pkt 1 lit. d
+

Odległość ogrodzeń od cieków wodnych zwiększono do 

20 m.

118. 13.9. 29.12.2017 osoba prywatna Ogrodzenia na jednej nieruchomości powinny mieć jeden limit wysokości. § 8, § 12, § 16 +
Ujednolicono wysokość ogrodzeń we wszystkich 

strefach do 1,7 m.

119. 13.10. 29.12.2017 osoba prywatna
Wniosek o zmianę definicji. Są one nieprecyzyjne, bez elementów wymaganych 

ustawą.
§ 2 -

§ 2 określa definicje dla zapisów w dalszej części 

uchwały, które nie są sprzeczne z wymogami przepisów 

wyższego rzędu. Sposób definiowania pojęć służy 

wprowadzaniu określonych ograniczeń.



120. 14.1. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Nie jest uzasadnione wyłączenie billboardów stojących równolegle do drogi, np. 

wzdłuż płotu, bądź też ustawionych pod kątem do drogi publicznej, które to 

ustawienie jest uzasadnione ukształtowaniem terenu lub układem architektonicznym 

okolicy. Billboardy mogą być też ustawione na obszarze granicznym dwóch działek 

posiadających jednego właściciela. Ponadto określenie w uchwale wymiarów 

billboardów poprzez podanie ich wysokości i szerokości nadmiernie zawęża katalog. 

Ograniczenie co do maksymalnej powierzchni billboardów wydaje się być 

wystarczające. 

Propozycja zapisu:

"billboardzie - należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą jednostronną lub 

dwustronną wolnostojącą tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, sytuowane w 

całości na jednej nieruchomości lub kilku nieruchomościach będących we władaniu 

jednego podmiotu, o standardowej powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczającej:

a) 9 m2 z tolerancją błędu do 3%,

b) 12 m2 z tolerancją błędu do 3%,

c) 18 m2 z tolerancją błędu do 3%".

§ 2 pkt 2 -

W przepisach podano tolerancję odchylenia billboardu 

od kąta prostego od drogi. Billboardy służą ekspozycji 

reklamy dla kierowców poruszających się wzdłuż drogi, 

dlatego nie jest uzasadnione sytuowanie urządzeń 

wolnostojących (billboardów) wzdłuż płotu. Wymiary 

billboardów podane w uchwale są standardowymi 

wymiarami odpowiadającymi poszczególnym ich 

rodzajom. 

121. 14.2. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Definicja citylight nie wskazuje na istotną cechę tego urządzenia związaną z 

emitowaniem przez to urządzenie światła, co rozszerza definicję o urządzenia 

niebędące w rzeczywistości citylight. Ponadto urządzenia citylight mogą być 

montowane również na ścianach budynków.

Propozycja zapisu:

"citylight - należy przez to rozumieć podświetlone światłem zewnętrznym lub od 

wewnętrznej strony urządzenie reklamowe, wolnostojące lub zintegrowane z 

obiektem budowlanym, w szczególności z wiatą przystankową albo peronową, bądź 

też ścianą budynku, o standardowym wymiarze powierzchni ekspozycji reklamy 1,2 x 

1,8 m oraz o całkowitej wysokości wraz z elementami konstrukcyjnymi nie większej 

niż 2,5 m".

§ 2 pkt 4 + -

Uwaga uwzględniona w części. Dodano zapis mówiący 

o konieczności podświetlenia wewnętrznego urządzenia. 

Uchwała zakazuje sytuowania urządzeń citylight na 

budynkach.

122. 14.3. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Obecnie grafiki są wykonywane nie tylko technikami malarskimi, ale też innymi 

technikami graficznymi np. druk, okleina.

Propozycja zapisu:

"grafice reklamowej - należy przez to rozumieć niebędący muralem reklamowym 

napis lub rysunek wykonany techniką malarską lub inną techniką graficzną, 

bezpośrednio na elewacji budynku lub budowli".

§ 2 pkt 7 + -

Uwaga uwzględniona w części. Usunięto zapis w części: 

"techniką malarską", co powoduje dopuszczenie innych 

technik graficznych.

123. 14.4. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Kasetony posiadają różne grubości, zależne od ich powierzchni i wykorzystanych 

materiałów. Ponadto kasetony służą nie tylko umieszczaniu reklam, ale i szyldów.

Propozycja zapisu:

"kasetonie - należy przez to rozumieć zamocowane do elewacji budynku lub na jego 

dachu urządzenie w postaci zamkniętej konstrukncji o grubości nie większej niż 0,5 

m, w całości wykonane z trwałego i sztywnego materiału, z widniejącą na nim, na 

stałe naniesioną reklamą lub szyldem, mogące posiadać wewnętrzne źródło światła".

§ 2 pkt 8 -

Zgodnie z art. 2 pkt 16d ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) szyldy to również tablice lub urządzenia 

reklamowe. Grubość kasetonu umieszczanego na 

budynku do 0,5 m jest zbyt duża (zbliżona do odległości 

wysunięcia szyldu semaforowego od elewacji).

124. 14.5. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Litery przestrzenne to urządzenia złożone z wielu elementów. Ponadto litery 

przestrzenne służą nie tylko umieszczaniu reklam, ale i szyldów oraz powszechnie są 

umieszczane nie tylko na elewacji, ale i na dachach budynków.

Propozycja zapisu:

"liter przestrzennych - należy przez to rozumieć mocowane na elewacji lub dachu 

budynku, złożone z jednego lub wielu elementów stanowiących spójną całość 

urządzenie, dla którego tło stanowi wyłącznie i bezpośrednio elewacja budynku lub 

budowli, bądź przestrzeń za literami, składające się z poziomego albo pionowego 

napisu bądź napisów lub znaku graficznego bądź znaków graficznych".

§ 2 pkt 9 -

Zgodnie z art. 2 pkt. 16d ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) szyldy to również tablice lub urządzenia 

reklamowe. W uchwale nie dopuszczono sytuowania 

liter przestrzennych na dachach budynków.



125. 14.6. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Konstrukcje masztów czasem zakładają ich wykrzywienie w łuk na szczycie masztu, 

lub konstrukcje wzmacniające np. poprzeczne ramię.

Propozycja zapisu:

"maszcie flagowym - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie 

reklamowe w formie pionowego słupa bądź wysokiej, smukłej konstrukcji wraz z 

zamocowaną do niego wyłącznie jednym bokiem tkaniną o zmiennym kształcie, 

uzależnionym od ruchów powietrza. Mocowanie tkaniny może być wspomagane 

poprzecznym ramieniem".

§ 2 pkt 11 +

Zmiana definicji masztu flagowego. Usunięto zapis 

"przymocowaną wyłącznie jednym swoim bokiem do 

prostego masztu" i dodano "której dłuższy bok jest 

równoległy do masztu".

126. 14.7. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Zdarzają się sytuacje np. w centrach handlowych, w których szyldy nachodzą na 

witryny lub powierzchnie pomiędzy nimi. Ponadto konstrukcje budynku mogą 

zakładać zróżnicowanie poziomu wysokości witryn i głównego wejścia, którego górna 

krawędź często jest podniesiona w stosunku do witryn, okien i innych wejść.

Propozycja zapisu:

"dolną granicę stanowi linia wyznaczona przez dolną krawędź otworów witryn, okien, 

drzwi lub bramy".

§ 2 pkt 16 lit. a -

Uchwała zakazuje zasłaniania otworów bramowych, 

drzwi lub okien przez tablice i urządzenia reklamowe (§ 

4 pkt 1 lit. k).  Pole szyldowe nie może się znajdować 

nad dolną krawędzią otworów witryn, okien, drzwi lub 

bramy - w takim przypadku szyldy mogłyby się 

znajdować na wysokości parapetów okien w parterach 

budynków lub na wysokości niższej niż wysokość 

wzroku.

127. 14.8. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Na rynku funkcjonują potykacze o większych rozmiarach, przy czym różnica w 

wielkości nie jest na tyle duża, żeby wywarła wpływ na ład architektoniczny.

Propozycja zapisu:

"potykaczu - należy przez to rozumieć składane, nietrwale związane z gruntem, 

wolnostojące urządzenie reklamowe w formie dwóch podpierających się wzajemnie 

płaszczyzn o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej 1,5 m2 każda, maksymalnej 

wysokości urządzenia po rozłożeniu 1,6 m, maksymalnej szerokości urządzenia 1 m, 

maksymalnej powierzchni terenu zajmowanego przez urządzenie nie większej niż 1 

m2".

§ 2 pkt 17 -

Podane parametry są zbyt duże na rozmiary potykaczy. 

Wysokość 1,6 m jest zbliżona do wysokości ogrodzeń w 

Mieście.

128. 14.9. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Pylony i totemy to dwa różne obiekty budowlane, które nie powinny być ze sobą 

utożsamiane. Totemy często nie spełniają wymogu określonego w uchwale - 

posiadania szerokości dwukrotnie mniejszej od wysokości. Z kolei cechą pylonu jest 

posiadanie dużej wysokości, umożliwiającej jego dostrzeżenie z większej odległości. 

Ponadto totemy i pylony służą nie tylko umieszczaniu reklam, ale i znaków 

informacyjnych, grup szyldów.

Propozycja zapisu:

"a) pylonie - należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą wolnostojącą tablicę lub 

urządzenie, w formie pionowego słupa bądź wysokiej, smukłej konstrukcji 

umożliwiające zamieszczenie w jego górnej części reklam lub szyldów lub innych 

tablic, o maksymalnej wysokości 20 m i maksymalnej szerokości u podstawy 3 m, 

której wysokość jest co najmniej dwa razy większa niż szerokość;

b) totemie - należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą wolnostojącą tablicę 

reklamową lub urządzenie reklamowe, umożliwiające zamieszczanie reklam lub 

szyldów lub innych tablic, o maksymalnej wysokości 10 m i maksymalnej szerokości 

5 m".

§ 2 pkt 18 + -

Uwaga częściowo uwzględniona. Wprowadzono 

rozróżnienie dla pylonu reklamowego i totemu 

reklamowego. Definicje dla tych obiektów są inne niż 

zaproponowane w uwadze.

129. 14.10. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Definicja rejonu skrzyżowania powinna uwzględniać fakt, że obszar objęty uchwałą 

jest zabudowany i obejmuje również drogi wewnętrzne. Zgodnie z ustawą o drogach 

publicznych odległość obiektów budowlanych do drogi krajowej wynosi minimum 10 

m.

Propozycja zapisu:

"rejonie skrzyżowania - należy przez to rozumieć strefę przy drodze publicznej w 

odległości 10 metrów od skrzyżowania, licząc od przecięcia linii zewnętrznych 

krawędzi jezdni, z których przynajmniej jedna stanowi drogę publiczną".

§ 2 pkt 19 + -

Uwaga częściowo uwzględniona. Usunięto definicję 

rejonu skrzyżowania (minimalne odległości reklam od 

dróg publicznych określa art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych). Z tego względu 

nie uwzględniono części uwagi dotyczącej wskazanej 

odległości oraz odesłania do drogi publicznej.



130. 14.11. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Niejasne jest użyte w definicji tablicy informacyjnej pojęcie informacji porządkowych, 

które powinno zostać zdefiniowane przez podanie przykładów uwzględniających 

specyfikę oznakowania stosowanego m.in. w centrach handlowych, 

wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Ponadto tablice informacyjne nie 

służą umieszczaniu reklam, więc nie powinny być definiowane jako 

urządzenia/tablice reklamowe.

Propozycja zapisu:

"tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć tablicę lub urządzenie stanowiące 

wyłącznie element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej (m.in. 

informacje porządkujące ruch, takie jak "wjazd" / "witamy" / "zapraszamy" / "wyjazd" / 

dziękujemy za zakupy" / "zapraszamy ponownie" / "parking", "strefa dostaw", "wózki", 

"stojak na rowery", "miejsce dla niepełnosprawnych", przedstawiające treść 

regulaminu parkingu), w szczególności system informacji miejskiej, a także tablice 

informujące wyłącznie o realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków 

publicznych".

§ 2 pkt 23 -

Wskazane przykłady niewątpliwie stanowią elementy 

informacji porządkowej, z tego względu nie ma potrzeby 

dodawania ich do treści uchwały.

131. 14.12. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Nałożenie w warunkach miejskich ograniczeń w ustawieniu tablic informacyjnych do 

lokalizacji znajdujących się w odległości 100 m od drogi publicznej jest zbyt dużym 

ograniczeniem, pojęcie lokalizacji działalności gospodarczej jest nieprecyzyjne (nie 

wiadomo czy odnosi się do budynku, czy do parkingu dla klientów), tablica 

kierunkowa nie powinna być uznawana za reklamę. Także ustalenie w uchwale 

wymiarów tablic jest nadmiernym ograniczeniem, a wystarczające wydaje się być 

podanie powierzchni tablic. Ze względu na charakter tablic kierunkowych nie jest też 

uzasadnione ograniczenie ich ustawienia do pozycji prostopadłej do drogi, 

zachowanie układu pionowego i umieszczanie wyłącznie na słupach oświetleniowych.

Propozycja zapisu:

"tablicy kierunkowej - należy przez to rozumieć tablicę wolnostojącą lub umieszczoną 

na stabilnej konstrukcji np. słupie oświetleniowym, ścianie budynku, wskazującą 

lokalizację budynku lub innej konstrukcji, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, do których wjazd lub wejście jest oddalone od drogi publicznej o co 

najmniej 10 m, wykonaną w układzie pionowym lub poziomym ze sztywnego i 

trwałego materiału o standardowej powierzchni 1,5 m2 całkowitej wysokości wraz z 

elementami konstrukcyjnymi nie większej niż 3,5 m".

§ 2 pkt 24 -

Usunięto zapisy dotyczące tablic kierunkowych, z tego 

względu usunięto również ograniczenie ich lokalizacji 

100 m od drogi publicznej.



132. 14.13. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Szyldy nie stanowią reklam, w związku z czym omawiane urządzenia nie powinny być 

definiowane jako urządzenia / tablice reklamowe. Ponadto w § 4 stosowanie 

urządzenia grupującego szyldy zostało nałożone w przypadku prowadzenia w jednym 

budynku działalności przez co najmniej 3 podmioty, w związku z czym należy 

ujednolicić definicję. Uchwała nie uwzględnia faktu, że szyldy podmiotów 

prowadzących działalność w danym obiekcie z reguły różnią się od siebie pod 

względem kolorystyki, stylu, formy oraz kroju pisma. Nie znajduje uzasadnienia 

bezwzględny nakaz dostosowania wszystkich tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych (w tym szyldów) w przypadku gdy np. jeden przedsiębiorca jest 

głównym (wiodącym) przedsiębiorcą w danym budynku, a inny zajmuje w tym 

budynku jedynie niewielką powierzchnię.

Proponowany zapis:

"urządzeniu grupującym szyldy - należy przez to rozumieć tablicę lub urządzenie 

wolnostojące, równoległe do ściany budynku albo równoległe na ogrodzeniu, 

stosowane wyłącznie jeśli w budynku lub na nieruchomości posiadającej wspólne dla 

wszystkich działalności wejście lub wjazd, działalność prowadzi więcej niż 3 

podmioty, w ramach którego na jednej tablicy lub urządzeniu możliwe jest 

zamieszczenie w różnych odstępach od siebie, w sposób spójny w zakresie formatu 

informacji o działalnościach prowadzonych na nieruchomości".

§ 2 pkt 25 + -

Uwaga częściowo uwzględniona.

1) Szyldy są również tablicami reklamowymi lub 

urządzeniami reklamowymi - por. definicja z art. 2 pkt 

16d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566);

2) Definicja urządzeń grupujących szyldy została 

zmieniona poprzez usunięcie zapisu w części: 

"stosowane wyłącznie jeśli w budynku lub na 

nieruchomości, posiadającej wspólne dla wszystkich 

działalności wejście lub wjazd, działalność prowadzi 

więcej niż 5 podmiotów";

3) Urządzenia grupujące szyldy służą do ujednolicenia 

szyldów i uporządkowania przestrzeni przed nadmierną 

liczbą nośników reklamowych na jednej nieruchomości.

133. 14.14. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Przepisy ujęte w § 3 stanowią nadmierne ograniczenie. Ponadto ograniczenia 

dotyczące układu witryn nie są możliwe do wyegzekwowania w praktyce i nakładają 

na przedsiębiorców nieuzasadniony zakaz korzystania z 50% witryny.

Proponowany zapis:

"Uchwała nie dotyczy: (...)

b) możliwości płatności w lokalu kartami płatniczymi, kredytowymi oraz dokonania 

zwrotu podatku wraz ze wskazaniem nazwy oraz graficznego oznaczenia podmiotów 

świadczących usługę dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z 

innych kart - o maksymalnej powierzchni 0,15 m2,

c) o ochronie lub monitoringu obiektu, zawierające wyłącznie nazwę i logo podmiotu 

świadczącego usługę ochrony lub monitoringu wraz ze wskazaniem nazwy oraz 

graficznego oznaczenia podmiotów świadczących usługę ochrony/monitoringu 

obiektu - o maksymalnej powierzchni 0,15 m2,

d) adresie lokalu/budynku,

e) oznaczeniu formy prawnej i adresu głównego przedsiębiorcy,

f) informacji, których obowiązek umieszczania wynika z przepisów prawa;

2) aranżacji witryn lokalizowanych od wewnętrznej strony lokalu, w którym 

prowadzona jest działalność, na powierzchni otworu okiennego;

3) tymczasowych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych promujących 

kandydatów wyborczych (...);

4) tymczasowych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych promujących 

wydarzenie artystyczne, sportowe, edukacyjne, charytatywne lub rekreacyjne, 

sytuowanych w okresie nie dłuższym niż 21 dni przed wydarzeniem, w trakcie trwania 

wydarzenia i 14 dni po zakończeniu wydarzenia;

5) pojemników na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;

6) pojemników na zbiórkę odzieży używanej".

§ 3 + -

Uwaga częściowo uwzględniona 

1) Adres lokalu/budynku nie stanowi reklamy, 

2) Dodano zapisy odnoszące się do tablic informujących 

o monitoringu i ochronie nieruchomości,

3) Informacje, których obowiązek umieszczania wynika 

z przepisów prawa są dopuszczone na podstawie 

przepisów odrębnych,

4) Zmieniono zapis § 3 pkt 5,

5) Pozostałe propozycje wprowadzają zbyt dużą 

dowolność reklamy oraz trudności w późniejszym 

egzekwowaniu prawa.



134. 14.15. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Nadmierne utrudnienie prowadzenia działaności handlowo-usługowej. Zakazy 

posługują się pojęciami generalnymi (np. rażąco wyróżniające się), które są trudne w 

zdefiniowaniu, a następnie zastosowaniu w praktyce. Ponadto w centrach 

handlowych, w których działalność prowadzi wiele podmiotów, prowadzących własne 

kampanie wizerunkowe, ujednolicenie materiałów i szyldów jest praktycznie 

niemożliwe zarówno ze względów technicznych, jak i z powodu nieostrych kryteriów 

oceny.

Proponowane zapisy:

"Dla wszystkich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ustala się:

1) zakaz:

a) mocowania do balkonów, balustrad, rynien, wykuszy lub zadaszeń, za wyjątkiem 

obiektów o funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, 

posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha,

b) stosowania banerów reklamowych, za wyjątkiem obiektów o funkcji handlowej, 

usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, posiadających własny teren 

obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha,

c) stosowania powierzchni ekspozycyjnej świecącej zmiennej, za wyjątkiem obiektów 

o funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, 

posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha,

d) stosowania elementów konstrukcyjnych wykonanych w kolorach oślepiających 

fluorescencyjnych,

e) stosowania tła wykonanego w kolorach oślepiających fluorescencyjnych,

f) sytuowania konstrukcji wolnostojących w rejonie skrzyżowania (...),

i) sytuowania na przyczepach , lawetach lub innych konstrukcjach mobilnych, za 

wyjątkiem obiektów o funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-

magazynowej, posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 

0,2 ha,

j) zasłaniania detali architektonicznych, za wyjątkiem obiektów o funkcji handlowej, 

usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, posiadających własny teren 

§ 4 + -

Uwaga uwzględniona w części. 

1) usunięto z § 4 pkt 1 lit. d zapisu: "lub w rażąco 

wyróżniających się z otaczającej przestrzeni", z § 4 pkt 

1 lit. e zapisu: "lub w rażąco wyróżniających się od 

elewacji lub ogrodzenia",

2) usunięto zapis § 4 pkt 1 lit. i.

Przepisy zostały jednoznacznie zdefiniowane, dotyczą 

one wszystkich podmiotów, bez względu na funkcję 

użytkową lub powierzchnię nieruchomości, co jest 

zasadne np. w przypadku  zakazu zasłaniania detali 

architektownicznych budynku (standardy jakościowe, 

czy zakazy sytuowania tablic i urządzeń reklamowych 

na elementach niezwiązanych z przeznaczeniem 

budynku, powinny dotyczyć wszystkich budynków bez 

względu na ich funcję). 

135. 14.16. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Zapisy powinny uwzględniać to, że obszar objęty uchwałą ma charakter zabudowany 

oraz to, że wskazane w uchwale tworzywa są powszechnie stosowane w 

budownictwie.

Proponowany zapis:

W zakresie zasad i warunków sytuowania (…) odległości nie mniejszej niż 10 m od 

linii rozgraniczającej pas drogowy ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 zakaz lokalizacji obiektów o wysokości większej niż 10 m;

2) ograniczeń określonych w pkt 1 nie stosuje się do:

a) ogródków gastronomicznych, food trucków i budek gastronomicznych, (...)

e) garaży i zadaszonych miejsc postojowych".

§ 5, § 9, § 13 -

Uwaga nieuwzględniona ze względu na niską zabudowę 

w mieście. Obiekty małej architektury o wysokości 10 m 

stałyby się dominantą w przestrzeni.

Food trucki, budki gastronomiczne, garaże i zadaszone 

miejsca postojowe nie są obiektami małej architektury. 

Dodatkowo usunięcie zapisów:

1) § 5 w części "i w odległości mniejszej niż 10 m od linii 

rozgraniczającej pas drogowy",

2) § 9 w części "i w odległości mniejszej niż 15 m od linii 

rozgraniczającej pas drogowy",

3) § 13 w części "i w odległości mniejszej niż 20 m od 

linii rozgraniczającej pas drogowy". 

Z tego względu zakaz stosowania materiałów 

wymienionych w § 5, § 9 i § 13 po zmianie zapisów 

dotyczy wyłącznie obiektów zlokalizowanych na terenie 

dróg publicznych.

136. 14.17. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Tablice kierunkowe i informacyjne oraz inne urządzenia mające charakter 

informacyjny a nie reklamowy nie powinny być objęte ograniczeniami dotyczącymi 

reklamy, bowiem mają na celu zapewnienie prawidłowego oznakowania, nie zaś 

promocji działalności.

Proponowany zapis:

"W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych przeznaczonych na cele reklamowe - tj. urządzeń nie będących w 

szczególności szyldami, tablicami informacyjnymi, tablicami kierunkowymi, 

urządzeniami grupującymi szyldy - ich gabarytów (...)".

§ 6, § 10, § 14, 

§ 14 pkt 1 lit. m 

i n

-

Zgodnie z art. 2 pkt 16a ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) tablice informacyjne, szyldy, tablice 

kierunkowe, urządzenia grupujące szyldy pełnią funkcje 

reklamowe.



137. 14.18. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Ograniczenia nie znajdują uzasadnienia w stosunku do obiektów, w których 

prowadzona jest wyłącznie działalność handlowa przez przedsiębiorców (centra 

handlowe, pasaże handlowe), nadmiernie utrudniając prowadzenie działalności 

handlowo-usługowej.

Proponowany zapis:

"dla jednej nieruchomości dopuszcza się wyłącznie zastosowanie maksymalnie 

trzech, zaś dla obiektów o funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-

magazynowej, posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 

0,2 ha - maksymalnie pięciu z poniżej określonych rodzajów tablic reklamowych lub 

urządzeń reklamowych".

§ 14 pkt 1 -

Maksymalna liczba rodzajów tablic i urządzeń 

reklamowych została określona w celu ujednolicenia 

standardów jakościowych i gabarytów reklam. W 

ramach danego rodzaju tablicy lub urządzenia 

reklamowego można sytuować określoną ich liczbę, 

podaną dla każdego rodzaju nośnika osobno. Z tego 

względu liczba tablic i urządzeń reklamowych w ramach 

jednej nieruchomości jest wystarczająca na 

prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

138. 14.19. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Ograniczenia nie znajdują uzasadnienia w stosunku do obiektów, w których 

prowadzona jest wyłącznie działalność handlowa przez przedsiębiorców (centra 

handlowe, pasaże handlowe), nadmiernie utrudniając prowadzenie działalności 

handlowo-usługowej.

Proponowany zapis:

"billboardy:

- sytuowane  w odległości (...), przy czym dla obiektów o funkcji handlowej, 

usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, posiadających własny teren 

obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha minimalna odległość wynosi 30 m jak 

również dopuszczalne jest łączenie billboardów w ciągi, nie szersze jednak niż 6 m".

§ 14 pkt 1 lit. a -

Uwaga nieuwzględniona ze względu na uwagi i prośby 

mieszkańców dotyczące ograniczenia liczby reklam o 

dużej powierzchni, w szczególności billboardów.

139. 14.20. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Zapis nie uwzględnia różnic pomiędzy pylonem a totemem.

Proponowany zapis:

"jeden pylon albo totem na jednej nieruchomości:

- sytuowane na nieruchomościach, na których zlokalizowane są budynki handlowo-

usługowe o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż odpowiednio 1000 m2 - dla 

pylonu i 500 m2 - dla totemu, lub stacje paliw płynnych".

§ 14 pkt 1 lit. b -

Pylony i totemy zostały dopuszczone wyłącznie dla 

obiektów handlowych oraz sklepów detaliczych, których 

powierzchnia zabudowy w Mieście wynosi powyżej 1000 

m2. Zmniejszenie powierzchni spowodowałoby 

dopuszczenie totemów dla budynków, które obecnie nie 

mają tego typu nośników na swoich nieruchomościach.

140. 14.21. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Ograniczenia nie znajdują uzasadnienia w stosunku do obiektów, w których 

prowadzona jest wyłącznie działalność handlowa przez przedsiębiorców (centra 

handlowe, pasaże handlowe), nadmiernie utrudniając prowadzenie działalności 

handlowo-usługowej.

Proponowany zapis:

"tablice reklamowe montowane bezpośrednio i równolegle do elewacji:

- o powierzchni nie większej niż 18 m2, a dla obiektów o funkcji handlowej, 

usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, posiadających własny teren 

obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha - nie większej niż 27 m2,

- nie więcej niż 1 na każdy budynek, a dla obiektów o funkcji handlowej, usługowej, 

produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, posiadających własny teren obsługi o 

powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha - nie więcej niż 2 na każdy budynek,

- o łącznej szerokości nie większej niż 1/2 szerokości ściany, na której są sytuowane, 

przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania przy obiektach o funkcji handlowej, 

usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, posiadających własny teren 

obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha,

- do wysokości (...), przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania przy obiektach o 

funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, 

posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha."

§ 14 pkt 1 lit. o -

Podane parametry dla tablic reklamowych 

montowanych bezpośrednio i równolegle na elewacji są 

wystarczające dla umożliwienia prowadzenia 

działalności gospodarczej. Jednocześnie należy 

wspomnieć, że w przypadku tablic i urządzeń 

reklamowych na obszarze C dopuszczono maksymalnie 

trzy rodzaje z wymienionych nośników. Dlatego też, 

oprócz wyboru tablicy montowanej na elewacji budynku, 

dopuszcza się umieszczenie dodatkowo dwóch 

rodzajów nośników wymienionych w § 14. Dodatkowo 

po uwzględnieniu innych uwag w § 14 wprowadzono 

zapis ograniczający łączną powierzchnię reklam na 

elewacji do 20%. (por. 12.3., 13.6, 13.7, 15.34, 15.36).



141. 14.22. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Sposób wykorzystania witryny jest zmienny  i nie powinien mieć wpływu na prawo do 

umieszczenia szyldu.

Propozycja zapisu:

"W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów, (…) o maksymalnej powierzchni 

nie większej niż 25% każdego okna lub drzwi oraz jednego (przy czym dla 

oznaczenia obiektów o funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-

magazynowej, posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 

0,2 ha - dwóch) z poniżej określonych rodzajów szyldów".

§ 15 ust. 1 + -

Uwaga uwzględniona w części.

Maksymalna liczba rodzajów szyldów została określona 

w celu ujednolicenia ich standardów jakościowych i 

gabarytów. W ramach danego rodzaju szyldu można 

sytuować określoną ich liczbę, podaną dla każdego 

rodzaju nośnika osobno. Z tego względu liczba szyldów 

w ramach jednej nieruchomości jest wystarczająca na 

umożliwienie prowadzenia działalności handlowo-

usługowej. W celu zmniejszenia ograniczeń 

dotyczących szyldów usunięto zapisy § 7 ust. 1, § 11 

ust. 1 oraz § 15 ust. 1 w części "w ramach jednego 

budynku".

142. 14.23. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Uchwała nie uwzględnia okoliczności, że w wielkopowierzchniowych obiektach 

handlowych działalność prowadzą przedsiębiorcy, których pozycja gospodarcza w 

danym obiekcie jest bardzo często znacząco różna.

Propozycja zapisu:

"w formie liter przestrzennych:

a) sytuowanych w jednorodny dla całego budynku sposób: w poziomej osi symetrii 

pola szyldowego albo obok głównego wejścia do lokalu, przy czym ograniczenie co 

do umiejscowienia i jednorodnego charakteru liter nie ma zastosowania przy 

obiektach o funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, 

posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha,

b) o maksymalnej wysokości nie większej niż 1,2 m, a dla oznaczenia obiektów o 

funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, 

posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha - 2,5 m".

§ 15 ust. 1 pkt 

1
-

Standaryzacja sytuowania oraz ograniczenie gabarytów 

szyldów ma na celu uporządkowanie przestrzeni 

miejskiej. Parametry dotyczące szyldów są 

wystarczające, aby odczytać nazwę lokalu na obiektach 

handlowych.

143. 14.24. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Uchwała nie uwzględnia okoliczności, że w wielkopowierzchniowych obiektach 

handlowych działalność prowadzą przedsiębiorcy, których pozycja gospodarcza w 

danym obiekcie jest bardzo często znacząco różna.

Propozycja zapisu:

"w formie grafik reklamowych:

a) sytuowanych w jednorodny dla całego budynku sposób: w polu szyldowym albo 

bezpośrednio obok głównego wejścia do lokalu, przy czym ograniczenie co do 

umiejscowienia i jednorodności grafik nie ma zastosowania przy obiektach o funkcji 

handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, posiadających 

własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha,

b) o maksymalnej powierzchni nie większej niż 6 m2, a dla oznaczenia obiektów o 

funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, 

posiadających własny teren obsługi o powierzchni nie mniejszej niż 0,2 ha - 40 m2".

§ 15 ust. 1 pkt 

5
-

Standaryzacja sytuowania oraz ograniczenie gabarytów 

szyldów ma na celu uporządkowanie przestrzeni 

miejskiej. Dodatkowo grafiki reklamowe na obszarze C 

dopuszczono również w formie tablic i urządzeń 

reklamowych nie będących szyldami, dlatego liczba 

dopuszczonych form reklamowania jest wystarczająca 

na umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej.



144. 14.25. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Nie jest uzasadnione wyłączenie tablic wolnostojących, stojących równolegle do 

drogi, np. wzdłuż płotu, bądź też ustawionych pod kątem do drogi publicznej, które to 

ustawienie jest uzasadnione ukształtowaniem terenu lub układem architektonicznym 

okolicy.

Propozycja zapisu:

"wolnostojących:

a) o maksymalnej wysokości 3,5 m i powierzchni nie większej niż 2 m2, z wyjątkiem 

urządzeń grupujących szyldy, których maksymalna powierzchnia nie może być 

większa niż 6 m2".

§ 15 ust. 1 pkt 

6
-

Tablice wolnostojące powinny być ustawione 

prostopadle do drogi z uwagi na lepszą czytelność dla 

pieszych lub kierowców (podobnie jak szyldy 

semaforowe). Przepis wprowadzony ze względu na 

konieczność ujednolicenia zasad sytuowania tablic 

wolnostojących. Na umieszczanie tablic o wskazanej 

maksymalnej powierzchni i wysokości nie ma wpływu 

ukształtowanie terenu lub układ architektoniczny 

okolicy.

145. 14.26. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Ograniczenia nie znajdują uzasadnienia w stosunku do obiektów, w których 

prowadzona jest wyłącznie działalność handlowa przez przedsiębiorców (centra 

handlowe, pasaże handlowe), nadmiernie utrudniając prowadzenie działalności 

handlowo-usługowej poprzez uniemożliwienie dostosowania wielkości i liczby 

oznaczeń do rozmiarów danego obiektu.

Proponowane jest wprowadzenie § 15 ust. 6 w brzmieniu:

"Dla oznakowania obiektu o funkcji handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz 

składowo-magazynowej, posiadającego własny teren obsługi o powierzchni nie 

mniejszej niż 0,2 ha dopuszcza się po trzy tego samego rodzaju szyldy określone w 

ust. 2 pkt 2 i 3 wykonane w tej samej technologii".

§ 15 ust. 2-4 -

Maksymalna liczba rodzajów szyldów została określona 

w celu ujednolicenia ich standardów jakościowych i 

gabarytów. W ramach danego rodzaju szyldu można 

sytuować określoną ich liczbę, podaną dla każdego 

rodzaju nośnika osobno. Z tego względu liczba szyldów 

w ramach jednej nieruchomości jest wystarczająca na 

umożliwienie prowadzenia działalności handlowo-

usługowej.

146. 14.27. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

§ 17 ust. 2 winien dodatkowo wskazywać, że istniejące tablice reklamowe i 

urządzenia reklamowe, w tym szyldy, które objęte zostały wydanymi przed dniem 

wejścia w życie uchwały, ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu  na budowę oraz 

zgłoszeniami, co do których nie wniesiono sprzeciwu, nie wymagają dostosowania do 

zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.

Propozycja zapisu:

"Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury, a 

także istniejące tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, które 

objęte zostały wydanymi przed dniem wejścia w życie uchwały ostatecznymi 

decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniami, co do których nie wniesiono 

sprzeciwu, nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych 

w uchwale".

§ 17 ust. 2 -

Wymóg dostosowania wszystkich tablic i urządzeń 

reklamowych do zapisów uchwały został określony w 

art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). 

Zwolnione z obowiązku dostosowania mogą być 

wyłącznie obiekty małej architektury i ogrodzenia.

147. 14.28. 29.12.2017
Tesco (Polska) 

Sp. z o.o.

Wprowadzenie opisanych powyżej i zakwestionowanych zakazów, nakazów i 

ograniczeń należy uznać za zbyt restrykcyjne oraz nieuzasadnione gospodarczo i 

społecznie.

Uzasadnienie:

Wyznaczony obszar C obejmuje większość terenów o funkcjach gospodarczych tym 

samym charakter tego obszaru uzasadnia bardziej liberalne podejście do oznaczeń 

znajdujących się tam budynków. Brak jest argumentów w postaci zabytkowego 

charakteru tych części gminy, czy też znajdowania się na nich terenów leśnych lub w 

przeważającej części gęstej zabudowy mieszkalnej, które uzasadniałyby tak daleko 

idące ograniczenia. Obecnie znajdujące się na budynkach oznaczenia sklepów - w 

szczególności sklepów Tesco (Polska) Sp. z o.o. nie mają charakteru nadmiernie 

intensywnego i nie zaburzają ładu przestrzennego panującego w gminie, co 

potwierdza zaakceprowanie ich projektu w pozwoleniu na budowę oraz brak 

zastrzeżeń użytkowników sąsiednich działek. Z drugiej strony oznaczenia te są 

efektywne i pełnią ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sklepów i lokalnej 

społeczności. Istotne jest również to, że konieczność wymiany oznaczeń na sklepach 

i innych budynkach w strefie C oznaczałaby konieczność poniesienia wysokich 

kosztów przez ich właścicieli, co negatywnie wpłynie na funkcjonowanie lokalnej 

gospodarki.

dotyczy całej 

treści
-

Wprowadzone regulacje wynikają z opinii i uwag 

zgłaszanych przez mieszkańców, a także ze 

szczególnego charakteru miasta-ogrodu.



148. 15.1. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Projekt uchwały nie wyszczególnia strefy ochrony konserwatorskiej, ani obszarów 

wpisanych indywidualnie do Rejestru Zabytków lub Ewidencji Zabytków znajdujących 

się poza strefą ochrony konserwatorskiej. Projekt zawiera jedynie trzy strefy, dla 

któych przewiduje różne regulacje prawne, lecz strefy te w żaden sposób nie 

pokrywają się z obszarami ochrony konserwarorskiej, a dodatkowo nie pokrywają się 

z zapisami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Propozycje zmian:

1) przywrócenie obszarowi B granic tożsamych z granicami MPZP Śródmieście;

2) sporządzenie dla obszaru C mapy numerycznej, ograniczającej ten obszar 

wyłącznie do nieruchomości położonych przy ul. Królewskiej z równoczesnym 

zastrzeżeniem, że strefa C nie sięga głębiej niż 100 m od granicy pasa drogowego;

3) nieruchomości, które zgodne z mapą numeryczną nie przynależą do ul. 

Królewskiej, przyłączyć do obszaru A;

4) z obszaru C wykreślić teren zespołu willowo-parkowego Turczynek i przyłączyć go 

do obszaru A;

5) z obszaru C wykreślić nieruchomości położone po obu stronach ul. Królewskiej, 

zawierające się między ul. Piłsudskiego/Nowowiejską a Grudowską i 

podporządkować je zapisom obszaru B z równoczesnym zastrzeżeniem, że strefa B 

nie sięga głębiej niż 100 m od granicy pasa drogowego

Załącznik Nr 1 + -

Uwaga częściowo uwzględniona:

1) zmniejszenie zasięgu obszaru B i częściowo 

przywrócono jego granice zgodnie z MPZP 

Śródmieście;

2) obszar C został ograniczony do nieruchomości 

znajdujących się przy ulicy Królewskiej, ale nie 

uwzględniono zastrzeżenia, że obszar C nie sięga 

głębiej niż 100 m od granicy pasa drogowego;

3) obszary, które zostały wyłączone z obszaru C zostały 

przyłączone do obszaru A;

4) z obszaru C został wyłączony teren zespołu willowo-

parkowego Turczynek i przyłączony do obszaru A;

5) z obszaru C zostały wyłączone nieruchomości 

położone po obu stronach ul. Królewskiej, zawierające 

się między ul. Piłsudskiego/Nowowiejską a Grudowską i 

przyłączone do obszaru A.

149. 15.2. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Zapisy uchwały dotyczące reklamy i szyldów oraz tablic informacyjnych odnoszą się 

w zasadzie do budynków i ogrodzeń pomijając tereny posesji, na których te budynki 

się znajdują. W żaden sposób nie odnoszą się do zabytkowych ogrodów, zabytkowej 

zieleni, czy np. alej będących pomnikami przyrody. Mowa jest jedynie o reklamach 

wolostojących, lecz bez odniesienia do ich otoczenia lub charakteru tego otoczenia. 

Przykładem może być tu dopuszczenie citylight właściwie w dowolnym miejscu 

miasta.

dotyczy całej 

treści
-

Uchwała reguluje tablice i urządzenia reklamowe 

wolnostojące, na budynkach, na ogrodzeniach, podział 

na obszary jest dostosowany do charakteru otoczenia, 

na którym się znajdują. Warunki sytuowania urządzeń 

citylight są również szczegółowo uregulowane. Treść 

uchwały nie ingeruje w przepisy odrębne np. dotyczące 

ochrony pomników przyrody.

150. 15.3. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Opisanie gabloty ekspozycyjnej jako oszklonej szafki - a co jeśli do wykonania 

gabloty nie zostanie użyte szkło?
§ 2 pkt 6 +

Dodano zapis, że materiał musi być co najmniej w 90% 

przezroczysty.

151. 15.4. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Grafika reklamowa to również plakat, to co na szyldzie i billboardzie to również logo 

firmy. W tym wypadku mowa jest o napisach i symbolach wykonanych wyłącznie 

dwuwymiarowo bezpośrednio na elewacji lub murze ogrodzenia.

§ 2 pkt 7 -
Dopuszczono wyłącznie grafiki reklamowe zdefiniowane 

w § 2 pkt 7.

152. 15.5. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Maszt flagowy ze względu na wysokość może być uznany za urządzenie budowlane 

lub budowlę, więc podlegać będzie różnym regulacjom. Opisywanie masztu 

flagowego jak w projekcie jest dość infantylne i nie oddaje wagi konsekwencji 

wynikających z innych przepisów prawa.

§ 2 pkt 11 -

Maszt flagowy, bez względu na sposób związania z 

guntem i innych przepisów prawa, jest urządzeniem 

reklamowym, jeżeli na nośniku tym jest naniesiona 

reklama.

153. 15.6. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Uwaga dot. § 2 pkt 17 - a co jeśli potykacz będzie miał jedną lub cztery płaszczyzny, 

to nie będzie już potykaczem?
§ 2 pkt 17 -

Dopuszczono wyłącznie potykacze zdefiniowane w § 2 

pkt 15. Sposób definiowania pojęć służy wprowadzeniu 

dodatkowych ograniczeń.

154. 15.7. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Umieszczanie "obcych elementów" na słupach oświetleniowych jest zabronione, 

chyba, że uzyska się stosowną zgodę. Umieszczanie w definicji "tablicy kierunkowej" 

informacji, że cechą odróżniającą reklamową tablicę kierunkową od innych tablic jest 

to, że umieszczona jest na słupie oświetleniowym jest niewłaściwe.

§ 2 pkt 24 + Usunięcie zapisów dotyczących tablic kierunkowych.

155. 15.8. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

W definicji urządzenia grupującego szyldy nie można wyznaczać ilości prowadzonych 

działalności gospodarczych. Już dwa szyldy mogą być zgrupowane na urządzeniu 

grupującym szyldy. W zaproponowanej definicji ilość szyldów określono na 5.

§ 2 pkt 25 +

Usunięcie w § 2 pkt 24 zapisu w części "stosowane 

wyłącznie jeśli w budynku lub na nieruchomości 

posiadającej wspólnie dla wszystkich działalności 

wejście lub wjazd, działalność prowadzi więcej niż 5 

podmiotów".



156. 15.9. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Kodeks wyborczy nie ogranicza wielkości reklam do 3 m2, nie ma więc powodów do 

wpisywania takich ograniczeń w uchwałę krajobrazową, zwłaszcza, że ograniczeniom 

powierzchni nie podlegają np. tymczasowe reklamy dotyczące wydarzeń sportowych 

lub kulturalnych. Ograniczenie czasowe wywieszania banerów również stoi w 

sprzeczności z ustawą Kodeks Wyborczy, gdyż zgodnie z tą ustawą komitety 

wyborcze rozpoczynają kampanię wyborczą w momencie zarejestrowania oraz są 

zobowiązane pod karą do ich usunięcia.

§ 3 pkt 3 +

Usunięto zapisy dotyczące tablic reklamowych lub 

urządzeń reklamowych związanych z kampanią 

wyborczą

157. 15.10. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Zapisy § 3 pkt 4 są sprzeczne z zasadami równej konkurencyjności i zasadami 

równego traktowania podmiotów. Termin 21 dni przed wydarzeniem jest zbyt długi. 

Wystarczą 2 tygodnie.

§ 3 pkt 4 -

Terminy są wyznaczone w taki sposób, aby była 

możliwość dostatecznego poinformowania mieszkańców 

o wydarzeniu.

158. 15.11. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Błąd w redakcji § 4 pkt 1 lit. b. Nie można ustalić zakazu stosowania przez tablice 

reklamowe i urządzenia reklamowe banerów.
§ 4 pkt 1 lit. b - Zapis jest poprawny stylistycznie.

159. 15.12. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Wniosek o dodanie § 4 pkt 1 lit. g w brzmieniu "stosowania wyświetlaczy diodowych, 

reklam świetlnych o zmiennej grafice również w obszarze pasa drogowego".
§ 4 pkt 1 -

Przepis został określony w § 4 pkt 1 lit. c. Częściowo te 

kwestie reguluje art. 42 a ustawy o drogach 

publicznych.

160. 15.13. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Wniosek o usunięcie zapisu § 6 pkt 1 lit. c. § 6 pkt 1 lit. c -

Dodanie zapisów ograniczających możliwość 

umieszczania murali tylko do ścian ślepych. W Mieście 

istnieją już murale reklamowe np. mural Jedwabników. 

Ich zakaz spowoduje usunięcie murali już istniejących. 

161. 15.14. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Wniosek o usunięcie zapisu § 6 pkt 1 lit. a.

Uzasadnienie:

Takie natężenie reklam świetlnych można dopuścić jedynie na peronie dworca, lecz 

teren peronu ani dworca ta uchwała nie obejmuje.

§ 6 pkt 1 lit. a -

Urządzenia citylight na obszarze A mogą być 

umieszczane wyłącznie na wiatach przystankowych, 

których w Mieście jest niewiele. Uchwała obejmuje teren 

dworca. Dodatkowo zapisy dotyczące urządzeń citylight 

przeniesiono do pkt. 4 i 5.

162. 15.15. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Błąd w redakcji § 6 pkt 1 lit. d.

Uzasadnienie:

Nie można stwierdzić czy na ogrodzeniu można umieścić jedną, czy dwie tablice, czy 

dwie tablice mogą wisieć wyłącznie na jednym przęśle ogrodzenia, czy wyłącznie 

jedna tablica na jednym przęśle i czego tyczy się powierzchnia 0,25 m2.

§ 6 pkt 1 lit. d -

Uwaga nieuwzględniona z powodu usunięcia zapisów § 

6 pkt 1 lit. d dotyczących tablic reklamowych na 

ogrodzeniach.

163. 15.16. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Tego typu cechy reklam są zakazane, ale sposób sformułowania punktu 2 sugeruje, 

że szyldy mogą już nosić cechy zakazane dla reklam.
§ 6 pkt 2 lit. d - Przepis nie występuje.

164. 15.17. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Propozycja zmiany zapisu w następujący sposób:

"W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów (…) w ramach jednego budynku 

dopuszcza się stosowanie:

1) w witrynie tablic reklamowych w całości wykonanych z folii mrożonej albo metodą 

piaskowania szkła i o maksymalnej powierzchni nie większej niż 25% każdego okna 

lub drzwi

2) lub wyłącznie jednego z poniżej określonych rodzajów szyldów (...)".

§ 7 ust. 1 -
Poźniejsze jednostki redakcyjne § 7 ust. 1 

uniemożliwiają zastosowanie takiego zapisu.

165. 15.18. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Określono maksymalną wysokość kasetonu, nie określono maksymalnej łącznej 

powierzchni.
§ 7 ust. 1 pkt 2 -

Powierzchnię kasetonu stanowiącego szyld ogranicza 

powierzchnia pola szyldowego.

166. 15.19. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

1 m2 powierzchni to nie jest standardowy wymiar. Przy takiej powierzchni mówimy 

już o tablicy reklamowej.

Urządzenie grupujące szyldy o powierzchni 3 m2 niejednokrotnie będzie miało 

powierzchnię większą od witryny lub drzwi. Przyjmując, że jego szerokość wynosi 1 

m, to wysokość wyniesie 3 m, będzie więc wyższe od standardowych drzwi. W tym 

wypadku wystarczą 2 m2.

§ 7 ust. 1 pkt 3 -
Powierzchnię tych nośników ogranicza dodatkowo 

powierzchnia pola szyldowego.



167. 15.20. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Szyld w formie grafiki reklamowej o powierzchni 4 m2 nie ma charakteru szyldu, lecz 

reklamy.
§ 7 ust. 1 pkt 4 -

Szyldy w formie grafiki reklamowej nie ingerują 

znacząco w budynek. Dla budynku 2-kondygnacyjnego 

4 m2 stanowi jedynie ok. 5% powierzchni elewacji.

168. 15.21. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Za duże dopuszczalne powierzchnie szyldu i urządzenia grupującego szyldy.
§ 7 ust. 1 pkt 6 

i 7
+ -

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Powierzchnie szyldów zostały wyznaczone tak, aby 

umożliwić ich odczyt z drogi publicznej. 

Zmniejszono wielkość szyldów na ogrodzeniach na 

obszarze A - do 0,5 m2, z wyjątkiem urządzeń 

grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być 

większa niż 1,5 m2; na obszarze C - do 1 m2, z 

wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których 

powierzchnia nie może być większa niż 3 m2.

169. 15.22. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Liczby szyldów nie przyporządkowuje się do lokalu, w którym prowadzona jest 

działalność. Każda działalność gospodarcza ustawowo winna posiadać oznaczone 

miejsce jej wykonywania, czyli szyld. Jeżeli w jednym lokalu prowadzonych jest 

więcej niż jedna działalność, to każda z nich musi mieć jeden szyld i tylko jeden.

§ 7 ust. 2 + -

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Zmieniono zapisy, odnosząc ograniczenie liczby 

szyldów do podmiotu prowadzącego działalność na 

danej nieruchomości (wcześniej było do lokalu). 

Zgodnie z art. 37a ust. 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) w uchwale nie można ustalić zakazu 

sytuowania szyldów, czyli tablic lub urządzeń 

reklamowych informujących o działalności prowadzonej 

na nieruchomości, na której się znajdują, dlatego dla 

każdej działalności przewiduje się co najmniej jeden 

szyld. W celu ograniczenia liczby szyldów w sytuacji, 

gdy w jednym budynku działalność prowadzą co 

najmniej 3 podmioty, wprowadzono obowiązek 

stosowania urządzeń grupujących szyldy (§ 4 pkt 2 lit. 

b). Więcej niż jeden szyld (z wyjątkiem dodatkowego 

szyldu sytuowanego na witrynie) dopuszczono tylko w 

przypadku liter przestrzennych (§ 7 ust. 2 pkt 1). Są one 

preferowane z uwagi na wysoką jakość materiałów i 

staranność wykonania w porównaniu do pozostałych 

rodzajów szyldów.

170. 15.23. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Niniejsza uchwała nie może regulować zasad sytuowania reklam na terenach PKP, 

więc nie może ograniczać ilości i rodzaju nośników reklam na peronach.

Propozycja zapisu:

"citylight:

- sytuowane w odległości nie mniejszej niż 300 m dla urządzeń wolnostojących,

- nie więcej niż trzy – dla urządzeń zintegrowanych w ramach jednej wiaty 

przystankowej".

§ 10 pkt 1 lit. a -

Zgodnie z art. 37a ust. 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) uchwała dotyczy całego obszaru gminy, z 

wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez 

inne organy niż ministra właściwego do spraw 

transportu, a zatem tereny PKP są objęte zapisami 

uchwały. Dodatkowo zapisy dotyczące urządzeń citylight 

przeniesiono do pkt 4. Dodatkowo intencją Gminy jest z 

jednej strony ograniczenie, z drugiej standaryzacja 

powierzchni reklamowych, dlatego wymóg oddalenia 

citylight o co najmniej 100 m jest wystarczający.

171. 15.24. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Wniosek o usunięcie zapisu § 10 pkt 1 lit. c.

Uzasadnienie:

Obszar B pokrywa się w całości z terenem strefy konserwatorskiej. Zabytkowa 

przestrzeń miasta musi być chroniona przed dominującymi formami graficznymi 

jakimi są murale, zwłaszcza reklamowe.

§ 10 pkt 1 lit. c -

Dodanie zapisów ograniczających możliwość 

umieszczania murali tylko do ścian ślepych. W Mieście 

istnieją już murale reklamowe np. mural Jedwabników. 

Ich zakaz spowoduje usunięcie murali już istniejących. 



172. 15.25. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Błąd w redakcji § 10 pkt 1 lit. d.

Uzasadnienie:

Nie można stwierdzić czy na ogrodzeniu można umieścić jedną, czy dwie tablice, czy 

dwie tablice mogą wisieć wyłącznie na jednym przęśle ogrodzenia, czy wyłącznie 

jedna tablica na jednym przęśle i czego tyczy się powierzchnia 0,25 m2.

§ 10 pkt 1 lit. d -

Uwaga nieuwzględniona z powodu usunięcia zapisów § 

10 pkt 1 lit. d dotyczących tablic reklamowych na 

ogrodzeniach.

173. 15.26. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Zbyt mała dopuszczalna odległość między słupami ogłoszeniowymi.

Propozycja zapisu: 

Zwiększenie odległości do 200 m.

§ 10 pkt 1 lit. h -

Dopuszczalne odległości wynikają z tego, że obszar B 

pokrywa się z cetrum miasta, w którym występuje 

większa potrzeba informacji lokalnej, zwłaszcza w 

rejonie ulicy Warszawskiej i dworca PKP.

174. 15.27. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Sposób zredagowania § 10 pkt 2 sugeruje, że wszelkie zakazane dla reklam cechy 

są dopuszczalne w stosunku do szyldów. W rezultacie uchwała zezwala na 

umieszczanie szyldów świetlnych, ze zmienną grafiką, wyświetlaczy diodowych.

Propozycja zapisu:

Wprowadzenie odrębnego artykułu, który określałby jakie cechy nośników 

reklamowych, w tym szyldów są niedopuszczalne.

§ 10 pkt 2 - Podane propozycje reguluje § 4.

175. 15.28. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Propozycja zmiany zapisu w następujący sposób:

"W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów (…) w ramach jednego budynku 

dopuszcza się stosowanie:

1) w witrynie tablic reklamowych w całości wykonanych z folii mrożonej albo metodą 

piaskowania szkła i o maksymalnej powierzchni nie większej niż 25% każdego okna 

lub drzwi

2) lub wyłącznie jednego z poniżej określonych rodzajów szyldów (...)".

§ 11 ust. 1 -
Poźniejsze jednostki redakcyjne § 11 ust. 1 

uniemożliwiają zastosowanie takiego zapisu.

176. 15.29. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Niezrozumiałe jest różnicowanie wysokości liter przestrzennych między strefą A i B. 

W tej sytuacji mamy do czynienia z centrum małego miasta o wąskich ulicach, 

małych, głównie zabytkowych domach i z brakiem dużych placów. Obecnie w 

centrum nie ma żadnego szyldu o tak dużych literach. Nawet wysokość 0,8m już 

powoduje, że szyld traci charakter szyldu i staje się wyłącznie reklamą.

Propozycja zapisu:

Ograniczenie wysokości liter przestrzennych do 0,8 m.

§ 11 ust. 1 pkt 

1
+ Uwaga uwzględniona.

177. 15.30. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

1 m2 powierzchni to nie jest standardowy wymiar. Przy takiej powierzchni mówimy 

już o tablicy reklamowej.

Urządzenie grupujące szyldy o powierzchni 3 m2 niejednokrotnie będzie miało 

powierzchnię większą od witryny lub drzwi. Przyjmując, że jego szerokość wynosi 1 

m, to wysokość wyniesie 3 m, będzie więc wyższe od standardowych drzwi. W tym 

wypadku wystarczą 2 m2.

§ 11 ust. 1 pkt 

3
-

Powierzchnie tych nośników ogranicza dodatkowo 

powierzchnia pola szyldowego.

178. 15.31. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

W § 11 ust. 1 pkt 4 zapisano niepożądane cechy szyldów semaforowych, ale nie 

stwierdzono np.: czy tak jak szyldy tablicowe w przypadku umieszczania ich na 

budynkach zabytkowych mają być wykonane z miedzi lub jej stopów.

§ 11 ust. 1 pkt 

4
-

W wyniku rozpatrzenia pozostałych uwag, 

zrezygnowano z zapisów określających wymagane 

rodzaje materiałów dla poszczególnych typów szyldów.



179. 15.32. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Każda działalność gospodarcza musi mieć oznaczone szyldem miejsce jej 

wykonywania. Szyld nie jest reklamą, lecz wymaganym prawem sposobem 

oznaczenia siedziby podmiotu gospodarczego lub prowadzonej działalności. Zatem 

dla każdej bez wyjątku działalności powinien być przyporządkowany tylko jeden 

szyld.

§ 11 ust. 2 + -

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Zmieniono zapisy, odnosząc ograniczenie liczby 

szyldów do podmiotu prowadzącego działalność na 

danej nieruchomości (wcześniej było do lokalu). 

Zgodnie z art. 37a ust. 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) w uchwale nie można ustalić zakazu 

sytuowania szyldów, czyli tablic lub urządzeń 

reklamowych informujących o działalności prowadzonej 

na nieruchomości, na której się znajdują, dlatego dla 

każdej działalności przewiduje się co najmniej jeden 

szyld. W celu ograniczenia liczby szyldów w sytuacji, 

gdy w jednym budynku działalność prowadzą co 

najmniej 3 podmioty, wprowadzono obowiązek 

stosowania urządzeń grupujących szyldy (§ 4 pkt 2). 

Więcej niż jeden szyld (z wyjątkiem dodatkowego szyldu 

sytuowanego na witrynie) dopuszczono tylko w 

przypadku liter przestrzennych (§ 11 ust. 2 pkt 1). Są 

one preferowane z uwagi na wysoką jakość materiałów i 

staranność wykonania w porównaniu do pozostałych 

rodzajów szyldów.

180. 15.33. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Wniosek o usunięcie zapisu § 14 pkt 1 lit. a. § 14 pkt 1 lit. a -

Zasięg obszaru C został ograniczony, dlatego zostały 

również ograniczone miejsca, w których można 

sytuować billboardy. Na pozostałych obszarach 

billboardy są zakazane.

181. 15.34. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Z treści § 14 pkt 1 lit. f wynika, że nośników nie może być więcej niż 3. Przy 

założeniu, że kaseton może mieć 9 m2 powierzchni, to na jednej nieruchomości 

będzie można umieścić 3 kasetony o łącznej powierzchni 27 m2 + szyldy.

Propozycja zmiany:

Zmniejszenie powierzchni kasetonu o 5 m2.

§ 14 pkt 1 lit. f + -

Uwaga uwzględniona w części. W § 14 wprowadzono 

ograniczenie łącznej powierzchni reklam na elewacji do 

20% powierzchni elewacji. Na obszarze C dopuszczono 

sytuowanie większej liczby tablic i urządzeń 

reklamowych oraz ich większych gabarytów z uwagi na 

występowanie na tych obszarach większych obiektów 

handlowych.

182. 15.35. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Błąd w redakcji § 14 pkt 1 lit. i.

Uzasadnienie:

Nie można stwierdzić czy na ogrodzeniu można umieścić jedną, czy dwie tablice, czy 

dwie tablice mogą wisieć wyłącznie na jednym przęśle ogrodzenia, czy wyłącznie 

jedna tablica na jednym przęśle i czego tyczy się powierzchnia 3 m2.

§ 14 pkt 1 lit. i -

Uwaga nieuwzględniona z powodu usunięcia zapisów § 

14 pkt 1 lit. i dotyczących tablic reklamowych na 

ogrodzeniach.

183. 15.36. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Z treści § 14 pkt 1 lit. m wynika, że nośników nie może być więcej niż 3. 

Wprowadzenie dodatkowego zapisu, który mówi, że na jednej ścianie mogą być tylko 

2 nośniki nie zmienia faktu, że na jednym budynku mogą się znaleźć tablice 

reklamowe o łącznej powierzchni 53 m2 + szyldy.

Propozycja zapisu:

Ograniczenie powierzchni tablicy do 9 m2 i rozważenie wprowadzenia ograniczenia w 

postaci dopuszczalnej maksymalnej łącznej powierzchni reklam, w tym szyldów na 

jednej posesji.

§ 14 pkt 1 lit. m + -

Uwaga uwzględniona w części. W § 14 wprowadzono 

ograniczenie łącznej powierzchni reklam na elewacji do 

20% powierzchni elewacji. Na obszarze C dopuszczono 

sytuowanie większej liczby tablic i urządzeń 

reklamowych oraz ich większych gabarytów z uwagi na 

występowanie na tych obszarach większych obiektów 

handlowych.

184. 15.37. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Sposób zredagowania § 14 pkt 2 sugeruje, że wszelkie zakazane dla reklam cechy 

są dopuszczalne w stosunku do szyldów. W rezultacie uchwała zezwala na 

umieszczanie szyldów świetlnych, ze zmienną grafiką, wyświetlaczy diodowych.

Propozycja zapisu:

Wprowadzenie odrębnego artykułu, który określałby jakie cechy nośników 

reklamowych, w tym szyldów są niedopuszczalne.

§ 14 pkt 2 - Podane propozycje reguluje § 4.



185. 15.38. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Propozycja zmiany zapisu w następujący sposób:

"W zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów (…) w ramach jednego budynku 

dopuszcza się stosowanie:

1) w witrynie tablic reklamowych w całości wykonanych z folii mrożonej albo metodą 

piaskowania szkła i o maksymalnej powierzchni nie większej niż 25% każdego okna 

lub drzwi

2) lub wyłącznie jednego z poniżej określonych rodzajów szyldów (...)".

§ 15 ust. 1 -
Poźniejsze jednostki redakcyjne § 15 ust. 1 

uniemożliwiają zastosowanie takiego zapisu.

186. 15.39. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Niezrozumiałe jest różnicowanie wysokości liter przestrzennych między strefą A i B i 

C. Wysokość 1,2 m powoduje, że szyld całkowicie traci charakter szyldu i staje się 

wyłącznie agresywną reklamą.

Propozycja zapisu:

Ograniczenie wysokości liter przestrzennych do 0,8 m.

§ 15 ust. 1 pkt 

1 lit. b
-

Na obszarze C dopuszczono większe gabaryty szyldów 

z uwagi na występowanie na tych obszarach większych 

obiektów handlowych.

187. 15.40. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Maksymalna, dopuszczalna powierzchnia szyldów 2 m2 powoduje, że szyld nabiera 

cech wyłącznie reklamy, a nie sposobu oznaczenia miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej lub siedziby podmiotu gospodarczego.

Propozycja zmiany:

Ograniczenie powierzchni szyldu do 1 m2, a urządzenia grupującego szyldy do 3 m2.

§ 15 ust. 1 pkt 

3 lit. b
-

Na obszarze C dopuszczono większe gabaryty szyldów 

z uwagi na występowanie na tych obszarach większych 

obiektów handlowych. Dodatkowo powierzchnię szyldu 

ogranicza powierzchnia pola szyldowego.

188. 15.41. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Maksymalna, dopuszczalna powierzchnia szyldów w formie grafiki reklamowej 

określona na 6 m2 powoduje, że szyld nabiera cech wyłącznie reklamy, a nie 

sposobu oznaczenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby 

podmiotu gospodarczego.

Mając na uwadze fakt, iż na terenie jednej posesji, w jednym budynku może być 

prowadzonych lub zarejestrowanych wiele działalności gospodarczych, to ich łączna 

powierzchnia może w całości pokryć elewacje budynku.

Propozycja zapisu:

Ograniczenie powierzchni szyldu do 1 m2, lub łącznej powierzchni wszystkich 

szyldów wykonanych w formie grafiki reklamowej do 4 m2.

§ 15 ust. 1 pkt 

5 lit. b
-

Na obszarze C dopuszczono sytuowanie większej liczby 

szyldów oraz ich większych gabarytów z uwagi na 

występowanie na tych obszarach dużych obiektów 

handlowych.

189. 15.42. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Każda działalność gospodarcza musi mieć oznaczone szyldem miejsce jej 

wykonywania. Szyld nie jest reklamą, lecz wymaganym prawem sposobem 

oznaczenia siedziby podmiotu gospodarczego lub prowadzonej działalności. Zatem 

dla każdej bez wyjątku działalności powinien być przyporządkowany tylko jeden 

szyld.

§ 15 ust. 2 + -

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Zmieniono zapisy, odnosząc ograniczenie liczby 

szyldów do podmiotu prowadzącego działalność na 

danej nieruchomości (wcześniej było do lokalu). 

Zgodnie z art. 37a ust. 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 

1073, 1566) w uchwale nie można ustalić zakazu 

sytuowania szyldów, czyli tablic lub urządzeń 

reklamowych informujących o działalności prowadzonej 

na nieruchomości, na której się znajdują, dlatego dla 

każdej działalności przewiduje się co najmniej jeden 

szyld. W celu ograniczenia liczby szyldów w sytuacji, 

gdy w jednym budynku działalność prowadzą co 

najmniej 3 podmioty, wprowadzono obowiązek 

stosowania urządzeń grupujących szyldy (§ 4 pkt 2 lit. 

b). Więcej niż jeden szyld (z wyjątkiem dodatkowego 

szyldu sytuowanego na witrynie) dopuszczono tylko w 

przypadku liter przestrzennych (§ 15 ust. 2 pkt 1). Są 

one preferowane z uwagi na wysoką jakość materiałów i 

staranność wykonania w porównaniu do pozostałych 

rodzajów szyldów.



190. 15.43. 29.12.2017

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka

Uwagi dotyczące obszaru C muszą być rozpatrywane łącznie z uwagą ogólną 15.1. 

W przeciwnym przypadku należy zróżnicować zapisy dla strefy ochrony 

konserwatorskiej, obszaru zabytkowego zespołu willowo-parkowego Turczynek oraz 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków 

położonych poza strefą konserwatorską.

obszar C + Uwaga uwzględniona.

191. 16.1.
08.01.2018

(po terminie)
osoba prywatna

Tablice kierunkowe i urządzenia grupujące szyldy - będą to elementy stojące przy 

ulicach, które będą rozpraszać uwagę kierowców i wraz z istniejącymi (w nadmiarze) 

znakami drogowymi powstanie las tabliczek przy drogach powodujący taki sam 

chaos przestrzenny jak jest teraz.

dotyczy całej 

treści
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Usunięto zapisy dotyczące tablic kierunkowych. 

Zmniejszono wielkość szyldów na ogrodzeniach na 

obszarze A - do 0,5 m2, z wyjątkiem urządzeń 

grupujących szyldy, których powierzchnia nie może być 

większa niż 1,5 m2; na obszarze C - do 1 m2, z 

wyjątkiem urządzeń grupujących szyldy, których 

powierzchnia nie może być większa niż 3 m2. 

Dodatkowo na obszarze B dodano zapisy dotyczące 

szyldów na ogrodzeniu. 

Urządzenia grupujące szyldy dopuszczone są wyłącznie 

wtedy, gdy w budynku posiadającym wspólne dla 

wszystkich działalności wejście , działalność prowadzą 

co najmniej 3 podmioty (§ 4 pkt 2 lit. b), co jest rzadkim 

przypadkiem w Mieście, dlatego ich liczba będzie 

nieznaczna.

192. 16.2.
08.01.2018

(po terminie)
osoba prywatna Absolutny zakaz wieszania reklam (banerów) na ogrodzeniach.

dotyczy całej 

treści
+

Zakaz stosowania banerów reklamowych został 

uregulowany w § 4 pkt 1 lit. b. W uchwale dodatkowo 

usunięto zapisy dotyczące tablic reklamowych na 

ogrodzeniach na wszystkich obszarach, a w § 3 

wprowadzono zapisy dotyczące tablic informujących o 

monitoringu i ochronie nieruchomości.

193. 16.3. 08.01.2018
(po terminie)

osoba prywatna Zakaz stawiania konstrukcji reklamujących podmioty z innych miast.
dotyczy całej 

treści
-

Uchwała może regulować wyłącznie treści określone w 

art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566). Nie 

można regulować treści reklam. W uchwale dążono do 

ograniczenia reklam na rzecz szyldów, które z definicji 

umieszczane są w miejscu, gdzie prowadzona jest 

działalność.

194. 16.4.
08.01.2018

(po terminie)
osoba prywatna

Murale to jeden z najbardziej niebezpiecznych pomysłów - może stać się zmorą 

przyszłości.

§ 6 pkt 1 lit. c, § 

10 pkt 1 lit. c.
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona. Dodanie zapisów 

ograniczających możliwość umieszczania murali tylko 

do ścian ślepych. W Mieście istnieją już murale 

reklamowe np. mural Jedwabników. Ich zakaz 

spowoduje usunięcie murali już istniejących.



195. 17.1.
18.01.2018

(po terminie)
osoba prywatna

Banery na ogrodzeniach, słupach, drzewach i tabliczki reklamujące różne usługi 

powinny być całkowicie zakazane.

Uzasadnienie:

Psują estetykę Milanówka, są przeciwskuteczne ponieważ przejezdni, tak jak i 

przechodnie starają się odwracać od nich wzrok więc ten sposób "reklamy" nie 

spełnia swojego zadania.

dotyczy całej 

treści
+ -

Uwaga częściowo uwzględniona.

1) Zakaz stosowania banerów reklamowych został 

uregulowany w § 4 pkt 1 lit. b;

2) Usunięto zapisy dotyczące tablic reklamowych na 

ogrodzeniach na wszystkich obszarach, a w § 3 

wprowadzono zapisy dotyczące tablic informujących o 

monitoringu i ochronie nieruchomości;

3) Usunięto zapisy dotyczące tablic kierunkowych;

4) Zakaz sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na 

drzewach został uregulowany w § 4 pkt 1 lit. h;

5) Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są 

niezbędne m.in. w celach informowania o wydarzeniach 

w mieście, ogłoszeń lokalnych, czy informowaniu o 

lokalnej działalności gospodarczej. Nie można ich 

całkowicie wyeliminować z przestrzeni miasta. 

196. 17.2.
18.01.2018

(po terminie)
osoba prywatna Należy zdecydowanie ograniczyć ilość billboardów. § 14 pkt 1 lit. a. +

Uwaga uwzględniona. Zasięg obszaru C został 

ograniczony, dlatego zostały również ograniczone 

miejsca, w których można sytuować billboardy. Na 

pozostałych obszarach billboardy są zakazane.


