
Konsultacje społeczne dot. zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury,

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń w mieście Katowice



Spotkanie informacyjne - podsumowujące proces konsultacyjny

Plan konsultacji

Kalendarium wydarzeń przedkonsultacyjnych

Propozycje rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu 

Badanie ankietowe

Spotkanie konsultacyjne z PwC

Konsultacje i co dalej?



Plan konsultacji

Prezydent Miasta Katowice 14 lutego 2017 r. uruchomił konsultacje społeczne dot. zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice

Plan konsultacji:

akcja informacyjna (luty/marzec)

ankieta (marzec)

spotkanie warsztatowe (wrzesień)

spotkanie podsumowujące (październik)



Kalendarium wydarzeń przedkonsultacyjnych

24 kwietnia 2015 r. Sejm RP przyjął zapisy ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu, która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r.

uchwałą nr XVII/293/15 z dn. 29 października 2015 r. Rada Miasta Katowice
zobowiązała Prezydenta Miasta do przygotowania projektu uchwały
ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice"

styczeń 2016 powołanie komisji dla przygotowania i przeprowadzenia
dialogu technicznego, marzec – maj 2016 przeprowadzenie dialogu 
technicznego 



Kalendarium wydarzeń przedkonsultacyjnych

wrzesień 2016 ukonstytuowanie się Zespołu Roboczego, złożonego
z pracowników komórek urzędu miasta oraz jednostek miejskich, którego 
celem jest wypracowanie projektu uchwały

grudzień 2016 r. ogłoszenie przetargu na Wykonanie prac początkowych
dla przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. W przetargu wyłoniono 
firmę PwC z siedzibą w Warszawie, z którą 9 lutego 2017 r. podpisano 
umowę. Wybrany podmiot  zewnętrzny miał 6 miesięcy na wykonanie 
zleconych zadań

14 lutego 2017 r. Prezydent Miasta Katowice uruchomił konsultacje
społeczne dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście 
Katowice



Propozycje rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony 
krajobrazu przygotowane przez firmę PwC

Wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta Katowice
• 22 lokalizacje / typy lokalizacji do inwentaryzacji reklam wyznaczone przez urząd
• 21 dodatkowych lokalizacji zinwentaryzowanych przez PwC (centra wszystkich dzielnic)
• Inwentaryzacja małej architektury - przykłady wpływu na wykształcenie oraz indywidualizację 

przestrzeni publicznej
• Inwentaryzacja ogrodzeń – przykłady barier uniemożliwiających wytworzenie przestrzeni 

publicznej i zachowanie jej ciągłości

Określenie podziału obszaru miasta Katowice na strefy pod względem przestrzenno-
funkcjonalnym, w których powinno wystąpić zróżnicowanie zasad i warunków sytuowania 
tablic i urządzeń reklamowych oraz ich rodzajów, sytuowania obiektów małej architektury, 
a także warunków, jakie powinny spełniać ogrodzenia:

• obszary centrotwórcze
• obszary przyrodniczo-krajobrazowe i rekreacyjne
• obszary wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych
• obszary zabudowy produkcyjno-usługowej
• obszary pozostałej zabudowy intensywnej
• obszary pozostałej zabudowy ekstensywnej
• obszary głównych korytarzy transportowych



Propozycje rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony 
krajobrazu przygotowane przez firmę PwC

Wstępne założenia dla ochrony krajobrazu:
• Podział na reklamy będące szyldami i niebędące szyldami 
• Podział na sytuowanie reklamy na budynku, budowli i wolnostojącej 
• Podstawowe miejsca sytuowania szyldów - strefa parteru i pole szyldowe 
• Maksymalnie 4 szyldy na działalność, lecz tylko 2 jeśli budynek jest zabytkiem
• Wskazanie dopuszczonych form reklamy wolnostojącej 
• Tablice reklamowe wolnostojące tylko jako systemowe nośniki, max. 3, 9 i 18 m2

• Dopuszczenie wolnostojących nośników średniego i dużego formatu tylko w strefie korytarzy 
transportowych 

• Zakaz banerów 
• Zakaz siatek wielkoformatowych za wyjątkiem „siatek remontowych”
• Zakaz reklamy mobilnej na lawetach 
• Zakaz murali reklamowych 
• Totemy reklamowe tylko jako szyldy 
• Systemowy duży format (9 –18 m2) wolnostojący tylko w obszarze zabudowy

usługowo –produkcyjnej oraz zabudowy intensywnej i tylko w strefie korytarzy transport
• Systemowy duży format (9 –18m2) na budynku tylko w obszarze zabudowy usługowo –

produkcyjnej 
• Neony –najbardziej faworyzowane urządzenie reklamowe 

• Reklama naklejana –max. 30% pow. witryny wyłącznie w strefie parteru 
• Siatki remontowe –max. 6miesięcy, nie częściej niż raz na 5 lat 
• Zakaz reklamy LED 



Badanie ankietowe (13 - 27 marca 2017)

Łącznie w badaniu  wzięło udział 1347 osób,
z czego 75 % ankietowanych wypełniło

formularz elektronicznie 

1137 mieszkańców 86%
117 przedsiębiorców 9%
72 właścicieli lub zarządców nieruchomości 5%

Prawie 70% badanych uważa, że istniejące
reklamy zaburzają postrzeganie obiektów
zabytkowych, zespołów zabudowy
zabytkowej lub obszarów zabytkowych
w Katowicach – widoku na nie bądź ich elewację

64% badanych wskazała, że reklamy
w Katowicach nie spełniają swojej funkcji 

89% respondentów jest zdania, że w Katowicach mamy nadmiar reklam w przestrzeni 
miasta

Najbardziej przeszkadzającymi cechami reklamy według mieszkańców jest nadmierna ich
ilość w jednym miejscu, chaotyczne usytuowanie względem otoczenia i innych reklam
oraz niedostosowanie do architektury budynków i otoczenia



Badanie ankietowe (13 - 27 marca 2017)

1137 mieszkańców 86%
117 przedsiębiorców 9%
72 właścicieli lub zarządców nieruchomości 5%

W przestrzeni miasta mamy zbyt wiele wielkoformatowych tkanin z nadrukami
reklamowymi na ścianach budynków, tablic z plakatami wielkoformatowymi na ścianach
budynków oraz szyldów na ścianach budynków

Oceniając ilości małej architektury w mieście badani wskazywali, że przydałoby się
zdecydowanie więcej stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek

Ponad połowa badanych uważa, że ogrodzenia nie przeszkadzają w poruszaniu się po
mieście

Według respondentów ogrodzenia można lokalizować przede wszystkim przy wybiegach
dla psów, ogródkach działkowych i prywatnych terenach. Nie powinny być natomiast
stawiane w miejscach publicznych, przy blokowiskach oraz biurowcach

88% z wszystkich badanych uważa, że kształt, materiał, kolorystyka i gabaryty ogrodzeń
w Katowicach powinny być objęte regulacjami



Spotkanie konsultacyjne z PwC

Spotkanie konsultacyjne o charakterze zamkniętym dedykowane mieszkańcom,
przedsiębiorcom i zarządcom nieruchomości, jego celem było przedstawienie do
zaopiniowania przygotowanych przez firmę PwC propozycji rozwiązań dla miasta Katowice
w zakresie ochrony krajobrazu (w spotkaniu wzięły udział 42 osoby).

18 września 2017 sala konferencyjna Hotelu Angelo 

Przygotowane materiały były punktem wyjścia do dyskusji uczestników; w trakcie spotkania
pojawiały się zarówno pytania do autorów przedstawionych propozycji rozwiązań, jak i wnioski
do wykorzystania przy opracowaniu projektu uchwały.

Do 3 października osoby biorące udział w spotkaniu mogły składać dodatkowe propozycje
rozwiązań za pomocą Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice oraz pod
adresem mailowym konsultacje@katowice.eu. Z możliwości przesłania swoich wniosków
skorzystało 11 firm.



Przykłady wniosków złożonych przez uczestników spotkania 

• Negatywnie oceniony zakaz umieszczania murali w mieście.
• Wnioski dot. obszaru głównych korytarzy transportowych: nieograniczenie sytuowania tablic

reklamowych i urządzeń reklamowych na tych terenach, pozostawić możliwość sytuowania
reklamy systemowej o wysokości do 16m i pow. 48m2.

• Wniosek o wyłączenie z zakresu uchwały nieruchomości w których prowadzona jest działalność
autoryzowanych dealerów samochodowych i motocykli lub dopuszczenie wskazanych rozwiązań.

• Zaproponowane odległości lokalizacji nośników są niemożliwe do zastosowania.
• Propozycja dopuszczenia ekranów elektronicznych formatu małego 2m2 w centrach miast.
• Propozycja skrócenia minimalnego okresu pomiędzy poszczególnymi remontami budynków

(jest 5 lat) oraz wydłużenie okresu umieszczania reklamy wielkoformatowej w formie siatki na
czas remontu (jest 6 m-cy). Ponadto możliwość umieszczania siatek w trakcie przebudowy
budynków i remontu dachów.

• Postulat o dopuszczenie możliwości sytuowania reklam wielkoformatowych na ścianach
szczytowych budynków (pozbawionych otworów okiennych), ponadto na pustostanach,
budynkach przeznaczonych do rozbiórki, halach produkcyjnych zakładów.

• Umieszczanie reklam wielkoformatowych w postaci siatek powinno być dopuszczalne.
• Powinno dopuścić się dowolność formatu nośników reklamowych.
• Zapisy uchwały powinny obejmować wszystkie podmioty w równym stopniu.



Konsultacje i co dalej?

przygotowanie analizy finansowej (planowane do końca I kwartału 2018)

opracowanie projektu uchwały 

zgodnie z zapisami ustawy krajobrazowej dokument będzie poddany procesowi uzgodnień
z jednostkami merytorycznymi 

szerokie konsultacje poprzez wyłożenie do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni 

projekt uchwały przedłożony pod obrady Radzie Miasta Katowice



Dziękujmy za uwagę

Urząd Miasta Katowice


