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Uwagi Stowarzyszenia Otwarty Ursynów 
do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowej) 

 
Działając w imieniu Stowarzyszenia Otwarty Ursynów (odpis z KRS w załączeniu) niniejszym w ramach 

prowadzonych przez BAIPP m.st. Warszawy konsultacji społecznych projektu tzw. uchwały 

krajobrazowej niniejszym zgłaszamy poniższe uwagi do tego projektu.  

Inicjatywa uporządkowania chaosu szyldów i reklam w Warszawie (szczególnie tych nielegalnych) jest 

godna pochwały i nasze Stowarzyszenie popiera ją całkowicie. Radni związani z naszym 

stowarzyszeniem podejmowali w latach wcześniejszych inicjatywę walki z  nielegalną reklamą.  

Jednak projekt uchwały udostępniony w ramach konsultacji społecznych zawiera szereg usterek, 

które powinny zostać naszym zdaniem wyeliminowane przed ostatecznym uchwaleniem uchwały, bo 

inaczej uchwała będzie całkowicie niemożliwa do zastosowania w praktyce. 

1. Uchwała jest pisana bardzo hermetycznym, skomplikowanym i niezrozumiałym językiem, 

zawiera wiele pojęć fachowych zarówno prawnych, jak i z dziedziny architektury, co będzie 

uniemożliwiało zastosowanie je przez osoby, które nie mają wykształcenia i praktyki prawnej w 

dziedzinie nieruchomości. Powinno to zostać zmienione, bo stosować uchwałę będą przede 

wszystkim właściciele i zarządcy posesji, od których nie można wymagać, żeby w kwestii każdego 

szyldu czy reklamy zasięgali opinii prawnika, czy jest on zgodny z nowymi przepisami, czy nie i czy 

w związku z tym trzeba go usunąć lub dostosować do jej postanowień i jak to zrobić. Postulujemy 

generalne uproszczenie języka uchwały! 
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2. Uchwała nie zawiera definicji ogólnych reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, 

szyldu i obiektu małej architektury, co utrudnia jej zrozumienie laikom. Wiemy, że definicje te 

są zawarte w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawie Prawo budowlane, ale w 

uchwale też należałoby je powtórzyć po to, żeby ułatwić korzystanie z niej i jej stosowanie 

niespecjalistom. 

 

3. § 8 i § 14 projektu uchwały wprowadzają obowiązek dostosowania istniejących obecnie 

szyldów, tablic i urządzeń reklamowych do wymogów uchwały w terminie dwóch lat w 

przypadku reklam, a trzech lat w przypadku szyldów. Jednak z obu tych przepisów ani z innych 

przepisów projektu uchwały nie wynika, jak ten obowiązek „dostosowania” należy wykonać. 

Naszym zdaniem powinno być to bezwzględnie uzupełnione, bo bez tego adresaci uchwały nie 

będą wiedzieli jak mają się zachować, szczególnie w przypadku obiektów większych, na które być 

może potrzebne byłyby zamienne pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę. Nie jest 

też jasne, czy przepis § 14 oznacza „abolicję” dla tablic i urządzeń reklamowych, które 

zbudowane zostały nielegalnie, ale pasują do nowych wymogów uchwały? Wymaga to 

doprecyzowania. 

 

4. § 4 pkt 3 ograniczający do 10 sztuk maksymalną liczbę szyldów na jednej „nieruchomości” 
ustawionych przez jeden podmiot jest niejasny, bo nie wiadomo czy odnosi się do 
nieruchomości w sensie wieczystoksięgowym (która może się składać z większej ilości działek 
ewidencyjnych), czy też jednej działki ewidencyjnej. Przez to nie wiadomo, jak stosować ten 
przepis w przyszłości. Nie wynika z niego też, czy chodzi tu o szyld tego samego podmiotu w 
rozumieniu szyldu reklamującego jeden działający tam podmiot gospodarczy, czy też chodzi tu 
też o taki przypadek, kiedy np. 10 różnych szyldów zostanie na jednej nieruchomości 
umieszczone przez jednego wykonawcę szyldów lub przez jednego właściciela nieruchomości dla 
swoich najemców. Przepis ten wymaga doprecyzowania, bo może wywoływać w przyszłości 
poważne spory, jak go stosować. 
 

5. § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 10 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 

1 i następne zawierają w naszej opinii niedopuszczalną konstrukcję przepisu, zawierającą kilka 

kolejnych zaprzeczeń (wyjątków od wyjątków) i odesłań do innych przepisów uchwały, co czyni 

ją w tych punktach całkowicie nieczytelną, tj. nie można nawet przy bardzo uważnej lekturze z 

całą pewnością powiedzieć, czy dany typ urządzenia szyldowego czy reklamowego jest akurat 

zabroniony czy zakazany. Szczególnie niezręczna jest wielokrotnie używa w ww. punktach 

projektu konstrukcja: „Określa się następujące zasady i warunki sytuowania (….) z zastrzeżeniem 

zapisów § (…)” po czym następuje wyliczenie lokalizacji zabronionych w podpunktach „zabrania 

się sytuowania (…) innych i w innych lokalizacjach niż poniżej wymienione”, przy czym w wielu 

podpunktach są od tej reguły znowu wyjątki wprowadzane konektorami „o ile nie …” lub 

konstrukcja „Zabrania się sytuowania (…) nie spełniających poniżej wymienionych warunków z 

wyjątkiem (…) i z zastrzeżeniem (…)” zaś w kolejnych podpunktach zdarzają się dodatkowo 

wyjątki od reguły. Od takiej techniki legislacyjnej nawet prawnikowi głowa puchnie. Postulujemy 

uproszczenie tych sformułowań tak, żeby dla każdego czytelnika uchwały w przyszłości dany 

nakaz lub zakaz był jasny po pierwszym przeczytaniu danego przepisu. 
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6. § 9 ust. 1 pkt 5 a) w związku z § 3 pkt 13 dopuszcza dowolne tablice i urządzenia reklamowe 
umieszczone czasowo na terenie zajętym pod wydarzenie sportowe, kulturalne lub społeczne 
w czasie jego trwania, jednak tylko wtedy, gdy wydarzenie to odbywa się na gruncie 
pozostającym w zarządzie publicznym. Wynika z tego naszym zdaniem niedopuszczalny zakaz 
reklamy w czasie wydarzeń publicznych na gruncie prywatnym. Nie wiadomo dlaczego takie 
wydarzenia mają być dyskryminowane. Naszym zdaniem reklama w czasie takich wydarzeń nie 
powinna być zakazana, bo w ogóle w praktyce wyeliminuje takie wydarzenia właśnie ze względu 
na brak sponsorów, którzy często wspomagają takie inicjatywy społeczne między innymi po to, 
aby móc się zareklamować w czasie ich trwania. To dyskryminuje działalność organizacji 
pozarządowych i wprowadza faktyczny monopol Miasta na prowadzenie wydarzeń publicznych, 
godzi w pluralizm i różnorodność, ograniczenie to powinno być zniesione przez wykreślenie z § 3 
pkt 13. Sugerujemy, aby katalog wymieniony w § 9 ust. 1 pkt 5 uzupełnić o wyjątek zezwalający 
czasową promocję projektów do budżetu partycypacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że po upływie 
czasu ich ważności powinny one być usuwane przez inicjatora ich wywieszenia na jego koszt. 

 

7. § 11 pkt 10 zakazuje całkowicie reklamy wyborczej na legalnych tablicach i urządzeniach 

reklamowych prywatnych operatorów i nakazuje ich wyłączne lokalizowanie „na specjalnie 

umieszczanych do tego celu przez jednostkę samorządu gminnego konstrukcjach” – to 

niedopuszczalne w naszej ocenie naruszenie wolności słowa, zapis ten powinien być 

bezwzględnie wykreślony. W zamian powinny zostać wprowadzone regulacje, które będą 

egzekwowały uprzątnięcie reklamy wyborczej.  

 

8. § 12 ust. 2 pkt 1 w związku z Załącznik nr 1 – fragment dotyczący dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy dopuszcza na głównych ulicach przelotowych Ursynowa (z wyjątkiem al. KEN, ul. 

Gandhii i ul. Belgradzkiej, gdzie dopuszczalne będą jedynie reklamy małe, do 3m2) tablice i 

urządzenia reklamowe aż do 9m2 powierzchni reklamy, czyli zgodnie z § pkt 36 i 37 projektu 

uchwały krajobrazowej tzw. nośniki średnie, po jednej lub nawet po obu stronach jezdni. Dotyczy 

to ulic takich jak ul. Puławska, Rodowicza-Anody, Rosoła, Stryjeńskich, Wąwozowej, Roentgena, 

Doliny Służewieckiej. Ta regulacja w ogóle w praktyce nie poprawi obecnej sytuacji upstrzenia 

reklamami Ursynowa, lecz tylko ją w naszej ocenie pogorszy, ponieważ w Centrum m.st. 

Warszawy zostaną wprowadzone daleko idące restrykcje w zakresie reklam, przez to dodatkowo 

wzrośnie zainteresowanie podmiotów z branży reklamowej Ursynowem. Może to wprowadzić 

prawdziwy chaos reklamowy dla mieszkańców naszej Dzielnicy. Dlatego postulujemy 

ograniczenie dopuszczalnego formatu tablic i urządzeń reklamowych na Ursynowie na wszystkich 

ww. ulicach do maksymalnie 3m2. Postulujemy również całkowity zakaz reklamy na obwodnicy 

Warszawy – trasie POW, gdzie zgodnie z Zał. 1 do projektu uchwały mają być dopuszczalne nawet 

reklamy formatu dużego, tj. do 18m2. Reklamy przy takiej trasie szybkiego ruchu narażają 

bezpośrednio życie i zdrowie kierowców, dlatego na trasie POW wnosimy o wprowadzenie 

całkowitego zakazu sytuowania reklam! 
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Fragment Zał. 1 do projektu uchwały krajobrazowej dla m.st. Warszawy dot. Ursynowa 

 
Legenda do Zał. 1 do projektu uchwały krajobrazowej dla m.st. Warszawy dot. Ursynowa 

9. § 16 ust. 3 projektu uchwały wprowadza wyjątek od pięcioletniego okresu dostosowawczego 

dla obiektów małej architektury „niewymienionych w § 15 pkt 3)”, lecz przepis ten zawiera 

katalog otwarty obiektów małej architektury obejmujący „pozostałe obiekty małej architektury, 

w szczególności obiekty kultu religijnego, architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące 

rekreacji codziennej i utrzymaniu czystości”. W praktyce oznacza to, że nie sposób będzie w 

przyszłości precyzyjnie określić, które obiekty małej architektury będą podlegały obowiązkowi 

dostosowania, a które nie. Naraża to adresatów uchwały na niepewność prawną, co do tego, co 

trzeba będzie w przyszłości zmienić i na niebezpieczeństwo, że zarządcy przestrzeni miejskiej 

(przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe) przez ten niedbale 

sformułowany przepis bezwiednie narażą się na kary administracyjne za niedostosowanie swoich 

obiektów do wymogów uchwały. Dlatego ten przepis w naszej ocenie powinien być bezwzględnie 

doprecyzowany. 
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10. § 10 i § 11 powinny zostać uzupełnione o bezwzględne zakazy otaczania całych budynków i 

budowli przesłaniającymi je reklamami. Zakaz ten również powinien obowiązywać wobec 

budynków i budowli, które znajdują się w obszarze co najmniej 2 km od obiektów objętych 

ochroną konserwatorską, osi widokowych lub miejsc o dużych walorach krajobrazowych, 

ekologicznych lub związanych z historią i tradycją Polski. 

 

11. W § 13 powinien być rozstrzygnięty również problem usytuowania reklam na przyczepach 

dołączanych do samochodów, a na pewno powinien być wprowadzony surowy zakaz ustawiania 

tych form mobilnej reklamy przy drogach. 

 

12. § 10 powinien zostać uzupełniony o dodatkowy ustęp 2 zawierający bezwzględny zakaz 

umieszczanie reklam na obiektach objętych ochroną konserwatorską, czyli zabytkowych, jak 

również otaczających ich ogrodzeń. 

 

13. Uchwała nie przewiduje żadnej ochrony szczególnej dla tradycyjnych w Warszawie urządzeń 

reklamowych w formie tzw. neonów na budynkach – takie reklamy powinny być chronione i 

preferowane (mamy w Warszawie nawet Muzeum Neonów), dlatego w § 10 powinny być one 

dodatkowo dopuszczone przy określeniu ich dopuszczalnych gabarytów i natężenia 

emitowanego przez nie światła. 

 

Podsumowanie 

 

Jakkolwiek cel wprowadzenia ładu przestrzennego i estetyki w naszym mieście jest szczytny, to 

jednak na obecnym etapie projektu uchwały nie można go uznać za zrealizowany. Przeciwnie, jeśli 

projekt uchwały nie zostanie gruntownie przerobiony, to w oparciu o uchwałę krajobrazową w tej 

formie Warszawie grozi jeszcze gorszy chaos reklamowy. Celem uchwałodawcy samorządowego nie 

może być wprowadzenie tak zawiłych przepisów, żeby ich adresaci nie mieli żadnych szans ich 

zrozumieć, a tym bardziej ich zastosować. Dlatego prosimy o uwzględnienie naszych powyższych 

uwag w dalszych pracach nad uchwałą krajobrazową dla m.st. Warszawy.  

 

Ponadto uważamy, że projekt niniejszej uchwały po konsultacjach społecznych i wynikających z nich 

modyfikacjach, a przed wprowadzeniem go do dalszych prac uchwałodawczych Rady Warszawy 

powinien zostać dodatkowo zaopiniowanych przez poszczególne Rady Dzielnic i statutowe komisje 

tych Rad, mające w swoich kompetencjach ład przestrzenny i architektoniczny.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia 
Otwarty Ursynów 

Przewodniczący Stowarzyszenia 
Otwarty Ursynów 

 
Załączniki:  

1. KRS Stowarzyszenia  


