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Prezydent Miasta
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Szanowny Pan
Lech Kaczoń

DAM.670.3.2015

Prezes Izby- spodarczej Reklamy Zewnętrznej
Al. Nie egłości 227/233 lok.1 05

7 Warszawa

Dotyczy: Nawiązania współpracy z miastem Katowice przez Izbę Reklamy Zewnętrznej na
etapie planowania zasad i warunków sytuowania urządzeń reklamowych.

1. W wyniku uchwalonej "Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu" zacznie obowiązywać, w pierwszej kolejności
nakaz opracowania w terminie 3 lat przez Sejmik Województwa tzw. audytu
krajobrazowego. Wnioski i rekomendacje z takiego audytu, zwłaszcza w zakresie
określenia wytycznych dotyczących krajobrazu a szczególnie krajobrazów priorytetowych
(czyli cennych z uwagi na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne,
architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe) będą musiały być
uwzględnianie przy opracowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy oraz, w konsekwencji przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

2. To Rada Miasta przygotowuje i ustala w formie uchwały zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą
być wykonane, a także określa wysokości opłat za reklamy i co niemniej istotne,
adekwatnych i nieuchronnych kar pieniężnych za umieszczanie reklam niezgodnie z
ustalonymi zasadami. Ewentualny zespół ds. założeń uchwały reklamowej powinien zostać
powołany przez Radę Miasta w najbliższym czasie.

3. Instruktaż i informacja ze strony Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej dla Radnych
są jak najbardziej wskazane - najlepiej w postaci przystępnego wykładu wydrukowanego
na papierze i nagranego na płytę lub inny nośnik elektroniczny.

4. Konsultacje, zaproponowane przez Izbę Reklamy Zewnętrznej w zakresie standardów
nośników reklamowych (w tym rodzajów, wielkości nośnika, wielkości ekspozycji,
wykonania itd.), oceny przestrzeni miejskiej w zakresie. możliwości uporządkowanego
sytuowania nośników reklamowych czy wreszcie konsultacje z przedstawicielami
podmiotów gospodarczych na temat ich potrzeb związanych z reklamą oraz mieszkańców
w zakresie rejonów miasta szczególnie chronionych - mogą mieć miejsce w konkretnych
sytuacjach lokalizacyjnych Dla Władz Miasta istotne będą zestandaryzowane gabaryty



nośników i wiedza umożliwiająca decyzję odmowną lub akceptację danej wielkości
nośnika w danej sytuacji przestrzennej - co w każdorazowym kontekście urbanistycznym
może oznaczać coś zupełnie innego.
Natomiast wymienione zakresy oceny i działań (zwłaszcza ocena przestrzeni miejskiej czy
ochrona krajobrazów chronionych) to przede wszystkim zadania z zakresu wcześniej
wspomnianego audytu krajobrazowego oraz z zakresu własnej polityki przestrzennej
Miasta - a nie zadania reklamodawców. Elementy reklamowe są tylko jednymi z licznych
elementów przestrzeni wokół nas.

Z poważaniem
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