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2013 Referat Estetyzacji  Miasta UM

Zarządzenie Prezydenta w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy (…)

na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (…)

Dokumenty i opracowania miejskie 
regulujące nośniki reklam i szyldy w Gdańsku



• ustalenie minimalnych odległości między nośnikami reklamy

• określenie zasad sytuowania nośników wolnostojących oraz na budynkach  

• zróżnicowanie dopuszczalnych wielkości nośników na podstawie podziału miasta na 2 strefy

Zarządzenie Prezydenta 
w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy (…) 



Zarządzenie Prezydenta 
w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy (…) 

możliwość wpływu na sposób lokalizowania nośników reklam i szyldów 

na terenach publicznych + weryfikacja nośników istniejących

osiągnięty cel: 

efekty: 



2013 Referat Estetyzacji  Miasta UM

Zarządzenie Prezydenta w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy (…)

na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (…)

Dokumenty i opracowania miejskie 
regulujące nośniki reklam i szyldy w Gdańsku

2014 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Zasady lokalizacji i formy nośników reklam widzianych z drogi z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego



Zasady lokalizacji nośników reklam w mieście Gdańsku z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cel: 

opracowanie zasad lokalizacji dt. nośników reklam w pasie i poza 

pasem drogowym pod kątem wpływu na uczestników ruchu 

drogowego oraz wpływu na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Zastosowanie Zasad: 

weryfikacja istniejących nośników reklam pod względem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego

opiniowanie i zatwierdzanie nowych nośników reklamy z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego 



2013 Referat Estetyzacji  Miasta UM

Zarządzenie Prezydenta (…)

Dokumenty i opracowania miejskie 
regulujące nośniki reklam i szyldy w Gdańsku

2014 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Zasady lokalizacji i formy nośników 

reklam widzianych z drogi (…)

2014 Biuro Rozwoju Gdańska 

Studium „Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta” 

dotyczą wyłącznie

gruntów gminnych / skarbu państwa



2012 2014

prace 
projektowe

konsultacje
wdrażanie

inwentaryzacja
analizy

2013

Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta 
regulacje dt. nośników reklam i szyldów w planach miejscowych



nadmiar szyldów 

przypadających na jedną usługę

przypadkowe rozmieszczenie 

nośników reklam i szyldów

zbyt duże powierzchnie ekspozycyjne 

nośników reklam w gęsto 

zabudowanych obszarach miasta

Zdiagnozowane problemy



wprowadzenie jednolitych zasad lokalizacji i ich sposobu ekspozycji

poprawa estetyki miasta 
poprzez ograniczenie ilości szyldów i nośników reklam

zróżnicowanie wielkości nośników reklam w zależności od obszaru miasta

możliwość wpływu na sposób lokalizowania 
nośników reklam i szyldów niezależnie od własności gruntu

Cele 



• nowatorski sposób określania i liczenia wielkości nośnika reklamy i szyldów

• nowe definicje w planach miejscowych

• restrykcyjne zasady umieszczania nośników reklam i szyldów

• zróżnicowanie dopuszczalnych wielkości nośników na podstawie podziału miasta na 4 strefy

DUŻA

MAŁA

RESTRYKCYJNOŚĆ

Nowe zapisy 
wprowadzane do planów miejscowych od 1.07.2014 r.

STREFA



STREFA I dopuszcza się wyłącznie szyldy

DUŻA

MAŁA

STREFA RESTRYKCYJNOŚĆ



STREFA II

MAKS. 3m2 - WOLNOSTOJĄCE MAKS. 24m2 - NA ŚCIANACH SZCZYT.

DUŻA

MAŁA

STREFA RESTRYKCYJNOŚĆ



STREFA III

MAKS. 9m2 - WOLNOSTOJĄCE MAKS. 36m2 - NA ŚCIANACH SZCZYT.

DUŻA

MAŁA

STREFA RESTRYKCYJNOŚĆ



STREFA IV

MAKS. 18m2 - WOLNOSTOJĄCE MAKS. 80% - NA ŚCIANACH SZCZYT.

DUŻA

MAŁA

STREFA RESTRYKCYJNOŚĆ



WSZYSTKIE STREFY SZYLDY – maks. 3m2

(chyba, że konserwator wojewódzki ustali inaczej)



fot. Google Street View

1.   nośniki miejskich systemów informacji

2.   tymczasowych nośników reklamowych

3.   nośników reklamy na pojazdach samobieżnych

Nośniki nie podlegające regulacjom



1. Zakazy 

2. Zasady lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych

3. Zasady lokalizacji nośników reklamowych na obiektach

4. Zasady lokalizacji szyldów

STOP

Zasady 
dotyczące sposobu umieszczania nośników reklamy i szyldów



Zakazy STOP



STOPZakazy



Zasady lokalizacji 
wolnostojących nośników  reklamy



Zasady lokalizacji
nośników reklamy na obiektach



Zasady lokalizacji szyldów



Zasady lokalizacji szyldów



10 maja 2012 r. – Seminarium
przedstawiono cele sporządzenia Studium KREM i stanowisko Izby Gospodarczej

Reklamy Zewnętrznej dotyczące nośników reklamowych. Uczestnikami seminarium byli

przedstawiciele zespołu KREM.

13 stycznia 2012 r. – Seminarium inauguracyjne
powołano Zespół KREM oraz przedstawiono cele sporządzenia Studium KREM.

1 - 31 marca 2012 r. – Ankieta
skierowana do Przedstawicieli Rad Osiedlowych i Dzielnicowych – dotycząca przestrzeni

miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania reklam na miasto. Wyniki

badań przedstawione zostały w „Raporcie z badań przeprowadzonych wśród

przedstawicieli Rad Dzielnic i Rad Osiedli w Gdańsku”.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne  



19 marca 2014
Prezentacja studium Izbie Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, Radom Osiedlowym i 
Dzielnicowym i Radnym Miasta Gdańska  (przybyło 17 osób)

7 kwietnia 2014 
Konsultacje dt. studium z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej  (przybyło 11 osób)

28 kwietnia 2014 
Konsultacje dt. studium z wiodącymi Deweloperami i Zarządcami Nieruchomości (10 osób)

29 kwietnia 2014 
Konsultacje dt. studium z  Radami Osiedlowymi i Dzielnicowymi  (nikt nie przybył)

7 maja 2014 
Konsultacje dt. studium z Radą Dzielnicy Strzyża (przybyły 2 osoby)

29 października 2013
Prezentacja studium Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

13 lutego 2014
Prezentacja na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewitalizacji

Spotkania informacyjno-konsultacyjne  

opinia pozytywna

opinia pozytywna

opinia negatywna

opinia negatywna

opinia pozytywna

opinia pozytywna

-



21 lutego 2014      Udostępnienie na stronie BRG Projektu „Regulacji…”

9 kwietnia 2014    Prezentacja Projektu „Regulacji…” na Konferencji  
pt. „W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. 

Ujęcie interdyscyplinarne.”

czerwiec 2014      Publikacja pokonferencyjna  - artykuł  dot. „Regulacji…”

marzec 2014          Ankieta dotycząca przestrzeni miejskiej

skierowana do Rad Osiedlowych i Dzielnicowych

Prezentacje i udostępnienie mieszkańcom 



0 nośników reklam

10 szyldów

44

Po zastosowaniu proponowanych zasad

Stan istniejący

Przykłady zastosowania w praktyce 
na przykładzie skrzyżowania Grunwaldzka/Miszewskiego w Gdańsku-Wrzeszczu

26 nośników reklam

18 szyldów

10



11.2015 - 02.2016 r. – Prace zespołu konsultacyjnego
wypracowane regulacje staną się podstawą projektu tzw. uchwały krajobrazowej , który

zostanie przedłożony Radzie Miasta Gdańska

21 października 2015 r. – Zarządzenie Prezydenta
w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. ochrony krajobrazu miasta Gdańska

Prace nad tzw. uchwałą krajobrazową w Gdańsku

24 września 2015 r. – Uchwała Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia zasad i warunków lokalizowania małej architektury,

reklam oraz ogrodzeń (tzw. uchwała krajobrazowa)

Decyzją Prezydenta Miasta do prac nad tzw. uchwałą krajobrazową

został oddelegowany Dział Estetyzacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku



Dziękuję za uwagę

Edyta Damszel – Turek
p.o. dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

edyta.damszel-turek@brg.gda.pl

058 308 44 44

Michał Szymański
Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

michal.szymanski@zdiz.gda.pl

058 524 46 06


