
 
 
 

 
 

 

  UCHWAŁA NR LIII/385/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kosakowo obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

 

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zmianami) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Kosakowo obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 

rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.  

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 dotyczy całej Gminy Kosakowo (zwanej dalej „Gminą”), z 

wyłączeniem terenów zamkniętych, ustalonych przez inne organy niż minister właściwy do spraw 

transportu. 

3. Integralną częścią Uchwały są: 

1) rysunek, stanowiący Załącznik nr 1;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Kosakowo 

uwag wniesionych do projektu Uchwały wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące 

Załącznik nr 2. 

4. Niniejsza Uchwała składa się z następujących rozdziałów: 

1) Rozdział 1 - ustalenia ogólne; 

2) Rozdział 2 – ustalenia dla obszaru Gminy; 

3) Rozdział 3 - ustalenia szczegółowe; 

4) Rozdział 4 - przepisy przejściowe; 

5) Rozdział 5 - przepisy końcowe. 

5. Ustalenia określone w ust. 4 obowiązują łącznie. 

 

§ 2. 

Celem Uchwały jest: 

1) ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kosakowo obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane; 

2) ochrona istniejącej struktury przestrzennej, tradycji miejsca, poprzez ustalenie zasad i 

standardów decydujących o harmonii i porządku przestrzennym. 

 

§ 3. 

W celu odniesienia ustaleń niniejszej Uchwały do struktury przestrzennej Gminy ustala się, między 

innymi w nawiązaniu do charakterystycznych cech krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, podział 

Gminy na następujące Strefy, przedstawione na rysunku, z wyłączeniem terenów zamkniętych 

oznaczonych na rysunku: 

1) Strefa 1 – promocji reklam, obejmująca tereny o dominującej funkcji przemysłowej i usługowej 

zlokalizowane wzdłuż ulic: Derdowskiego, Stefana Żeromskiego, Gen. Władysława Andersa, 

Wojciecha Chrzanowskiego, Rzemieślniczej, wzdłuż południowo – zachodniej granicy gminy  

oraz pas terenu o szerokości 15 m wzdłuż ul. Płk. Dąbka;  

2) Strefa 2 – tonowania reklam, obejmująca tereny zabudowane o dominującej funkcji 

mieszkaniowej, z wyłączeniem Strefy 3; 

3) Strefa 3 - ochrony walorów kulturowych; 

4) Strefa 4 – ciszy reklamowej w strefie przyrodniczej, obejmująca lasy, tereny plaż i inne tereny 

niezabudowane, w tym znajdujące się w granicach następujących form ochrony przyrody: 

a) Nadmorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, 

b) Rezerwat Przyrody Mechelińskie Łąki wraz z otuliną, 



 
 
 

 
 

 

c) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski 

PLH220032, 

d) obszar  specjalnej  ochrony  ptaków  Natura  2000  Zatoka  Pucka  PLB220005;  

5) Przebieg linii rozgraniczających strefy ustala  się  poprzez  odczyt  osi  linii  z  rysunku  

stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały krajobrazowej.   

 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

 

§ 4. 

1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 

1) banerze reklamowym – należy przez to rozumieć reklamę wykonaną na tkaninie, miękkim 

tworzywie sztucznym lub na papierowej folii impregnowanej itp.; 

2) formacie drobnym – należy przez to rozumieć powierzchnię służącą ekspozycji reklamy o 

wymiarach do 0,2 m2 włącznie; 

3) gablocie reklamowej – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci oszklonej 

gabloty (przezroczyste szkło, tworzywo sztuczne), służące do wystawiania eksponatów, 

towarów oraz zamieszczania reklamy lub informacji, lokalizowane na elewacji budynku; 

4) kasetonie - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

jednobryłowe, przestrzenne, niepełne w środku, zazwyczaj podświetlane; 

5) literach przestrzennych, znakach przestrzennych, logotypie przestrzennym – należy przez 

to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci przestrzennej formy napisu lub logo, stanowiące 

reklamę lub nazwę własną instytucji; 

6) markizie – należy przez to rozumieć stały lub składany daszek, osłaniający min. okno, drzwi, 

ogródek gastronomiczny lub witrynę sklepową, mogący zawierać wkomponowaną w lambrekin 

reklamę; 

7) maszcie flagowym – należy przez to rozumieć pionowe urządzenie reklamowe w postaci 

wysokiego słupa lub pionowej konstrukcji, bez wyodrębnionej podstawy mocowany w gruncie, 

z flagą zawierającą treści reklamowe, zlokalizowane na terenie lub bezpośrednio w pobliżu 

wjazdu na teren prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) materiałach naturalnych – należy przez to rozumieć tradycyjne materiały budowlane 

przeznaczone do zewnętrznego wykończenia obiektu budowlanego, w szczególności: cegła 

ceramiczna, kamień naturalny, drewno, metal, tynki strukturalne, klinkier, szkło przeszkleń; 

9) neonie – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci lampy jarzeniowej, 

wykonanej ze szklanej rury wypełnionej gazem szlachetnym, lub w technologii LED, tworzące 

napis o treści reklamowej lub kompozycję plastyczną zawierającą wkomponowany przekaz 

reklamowy; 

10) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do sezonowego 

świadczenia usług gastronomicznych; 

11) podziałach architektonicznych - należy przez to rozumieć pionowe lub poziome 

architektoniczne osie kompozycyjne (np. osie elewacji) wyznaczone jako kontynuacja w linii 

prostej dominujących krawędzi na obiekcie (np. osie wyznaczone przez szerokość otworu 

okiennego) albo wyznaczone jako oś symetrii pomiędzy dominującymi krawędziami na 

obiekcie (np. oś symetrii pomiędzy otworami okiennymi lub pomiędzy krawędzią ściany a 

najbliższą krawędzią otworu okiennego), w szczególności dla krawędzi: otworów okiennych, 

witryn, ścian i detalu architektonicznego; 

12) powierzchni ekspozycyjnej – należy przez to rozumieć część tablicy reklamowej lub 

urządzenia reklamowego, niestanowiącą elementów konstrukcyjnych i zamocowań, 

przeznaczoną do ekspozycji reklamy lub identyfikacji wizualnej; 

13) pylonie – należy przez to rozumieć wolnostojące i pionowe urządzenie, na którym dopuszcza 

się sytuowanie więcej niż jednej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, z rozróżnieniem na: 

a) pylon cenowy – informujący o cenach obowiązujących na stacji paliw, przy której się 

znajduje, o podstawowych usługach, które oferuje stacja paliw, jak kawiarenka lub 

bistro, specyficzny typ paliwa, myjnia automatyczna, myjnia ręczna, oraz zwieńczony 

w jego najwyższej części nie więcej niż jednym dwustronnym szyldem o szerokości i 

grubości tego pylonu,  



 
 
 

 
 

 

b) pylon wizytówkowy – eksponujący modułowo rozmieszczone tabliczki formatu 

drobnego, z dopuszczeniem zwieńczenia pylonu wizytówkowego w jego najwyższej 

części tablicą reklamową o szerokości nie większej niż szerokość tego pylonu, 

c) pylon zbiorczy – eksponujący modułowo rozmieszczone tablice reklamowe;  

14) reklamie na obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub 

urządzenie reklamowe usytuowane bezpośrednio na obiekcie lub niemocowane do obiektu, ale 

usytuowane w całości w odległości nie większej niż 0,2 m od ściany tego obiektu; 

15) reklamie przenośnej – należy przez to rozumieć wolnostojącą tablicę reklamową lub 

urządzenie reklamowe inne niż trwale związane z gruntem, w szczególności: witacz wejściowy, 

flaga plażowa, powłoki pneumatyczne; 

16) reklamie typu A – należy przez to rozumieć jednostronną lub dwustronną, oszkloną tablicę 

reklamową lub urządzenie reklamowe trwale związane z gruntem o wymiennej ekspozycji, z 

powierzchnią służącą ekspozycji reklamy od 1,25 m2 do 2,5 m2 włącznie;  

17) reklamie typu B – należy przez to rozumieć jednostronną lub dwustronną tablicę reklamową 

lub urządzenie reklamowe, wolnostojące trwale związane z gruntem, z powierzchnią służącą 

ekspozycji reklamy od 3 m2 do 9 m2 włącznie, w układzie poziomym;  

18) reklamie typu C – należy przez to rozumieć jednostronną lub dwustronną tablicę reklamową 

lub urządzenie reklamowe, wolnostojące, trwale związane z gruntem, z powierzchnią służącą 

ekspozycji reklamy powyżej 9,0 m2 do 12,0 m2 włącznie, w układzie poziomym;  

19) reklamie trwale związanej z gruntem – należy przez to rozumieć konstrukcję, która jest 

wmontowana w podłoże, posiadającą fundament w całości zagłębiony w podłożu; nie 

dopuszcza się fundamentów naziemnych lub częściowo zagłębionych w podłożu;  

20) reklamie mobilnej – należy przez to rozumieć reklamę eksponowaną za pomocą tablic lub 

urządzeń reklamowych zamontowanych na pojazdach (w tym przyczepach, naczepach) 

przystosowanych na potrzeby reklamowe; 

21) rysunku – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:10 000, jednoznacznie określający 

granice podziału Gminy na Strefy: 1, 2, 3 i 4, stanowiący Załącznik nr 1; 

22) siatce budowlanej - należy przez to rozumieć elastyczną i ażurową tablicę reklamową 

wykonaną z tkanin, tekstyliów lub z folii z tworzyw sztucznych, w postaci siatki ochronnej na 

rusztowaniu roboczym, na której eksponowana jest reklama; 

23) słupie reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe najczęściej w formie 

walca, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam i informacji, w szczególności o 

wydarzeniach kulturalnych, imprezach itp.; 

24) stojaku reklamowym typu stojak z menu – należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie 

reklamowe np. w formie konstrukcji składającej się z gabloty na stelażu lub sztaludze 

malarskiej, prezentujące menu lokalu gastronomicznego, który ten stojak wystawia, w 

godzinach otwarcia lokalu gastronomicznego; 

25) stojaku reklamowym typu potykacz (koziołek reklamowy) – należy przez to rozumieć 

wolnostojące, przestawne urządzenie reklamowe, z dwustronną powierzchnią ekspozycyjną o 

wymiarach nieprzekraczających 0,7 x1,0m w układzie pionowym, zabezpieczone przed 

przemieszczaniem w wyniku wiatru; 

26) szyldzie głównym – należy przez to rozumieć nazwę obiektu albo głównej działalności 

komercyjnej, prowadzonej na terenie danej nieruchomości; 

27) szyldzie równoległym – należy przez to rozumieć szyld sytuowany równolegle do fasady 

budynku; 

28) szyldzie semaforowym – należy przez to rozumieć szyld usytuowany prostopadle do fasady 

budynku; 

29) szyldzie wizytówkowym – należy przez to rozumieć szyld równoległy o maksymalnej 

powierzchni 0,2 m2 usytuowany w stosunku do innych szyldów wizytówkowych w sposób 

modułowy z uwzględnieniem jednolitych zasad, w szczególności zastosowanych wymiarów i 

proporcji, materiału, barw, odstępów między nimi, tła, wyrównania i justowania treści;  

30) Systemie Informacji Gminnej – należy przez to rozumieć zespół nośników informacji 

ułatwiający poruszanie się w przestrzeni gminnej, obejmujący np. oznakowanie ulic, 

nieruchomości, miejscowości; 

31) tablicy kierunkowej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, wykonaną na podkładzie 

ze sztywnego i trwałego materiału o wymiarach nie przekraczających 0,35x1,25 m, w układzie 



 
 
 

 
 

 

poziomym umieszczoną na słupie oświetleniowym lub wolnostojącą, wskazującą lokalizację 

działalności gospodarczej oddalonej od głównych ciągów komunikacyjnych; 

32) totemie reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe wolnostojące w 

formie słupa, na którym sytuowane są rozmieszczone modułowo szyldy równoległe lub 

zwieńczonego jednym szyldem głównym; 

33) witaczu – należy przez to rozumieć nośnik informacyjno-promocyjny odnoszący się do 

jednostki samorządu terytorialnego lub miejscowości, umieszczany przy drogach wjazdowych i 

wyjazdowych na teren i z terenu województwa, powiatu, gminy oraz poszczególnych 

miejscowości; 

34) witrynie – należy przez to rozumieć okno wystawowe służące ekspozycji towarów lub 

prezentacji usług danego lokalu użytkowego. 

2. Określenia użyte w Uchwale, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczące pojęć przewidzianych ustawą 

lub przepisami odrębnymi przywołanymi w treści Uchwały, należy rozumieć w sposób zgodny z ich 

znaczeniem przyjętym na gruncie ustawy, a w przypadku braku definicji – w rozumieniu 

powszechnym zdefiniowanym przez słownik języka polskiego. 

3. Uchwała nie narusza w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 282 ze zmianami), przepisów prawa budowlanego, 

przepisów dotyczących ochrony przyrody, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 

przepisów dotyczących dróg publicznych. 

 

§ 5 

1. Przepisy niniejszej Uchwały nie dotyczą lokalizowania na nieruchomościach będących w posiadaniu 

Gminy Kosakowo i jej jednostek organizacyjnych tablic i urządzeń reklamowych promujących 

wydarzenia organizowane przez Gminę Kosakowo, pod jej patronatem lub przy jej współudziale, w 

szczególności artystyczno - rozrywkowe, sportowe, promujące lub informacyjne. 

2. Na całym obszarze Gminy dopuszcza się System Informacji Gminnej oraz tablice będące realizacją 

obowiązku nałożonego przepisami prawa, niezależnie od zasad i warunków sytuowania tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych ustalonych w niniejszej Uchwale. Systemowi Informacji 

Gminnej może towarzyszyć reklama występująca na wspólnych urządzeniach reklamowych i 

tablicach reklamowych, zgodnie z zasadami niniejszej Uchwały  ustalonymi dla danych stref. 

3. Na całym obszarze Gminy zakazuje się reklamy mobilnej sytuowanej w jednym miejscu na czas 

dłuższy niż 12 godzin, z wyjątkiem reklam umieszczonych na pojazdach komunikacji publicznej 

oraz rowerach metropolitalnych. 

4. W rozumieniu niniejszej Uchwały, za tablicę reklamową i urządzenie reklamowe nie uznaje się: 

1) aranżacji witryn lokalizowanych od wewnętrznej strony witryny lokalu użytkowego, które 

nie emitują światła ani obrazu o zmiennej treści; 

2) tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych sytuowanych we wnętrzach lokali 

usługowych poza obszarem witryny; 

3) informacji o sprzedaży, wynajmie lokalu lub nieruchomości: 

a) w przypadku lokalu użytkowego wyłącznie w formie wyklejenia informacji w jego 

witrynie, zajmującego nie więcej niż 10% pojedynczego szklenia witryny,  

b) w przypadku budynku lub nieruchomości niezabudowanej - wyłącznie w formie tablicy 

o wymiarach nie przekraczających 1,5 m x 1,0 m w układzie poziomym, umieszczonej 

na ogrodzeniu lub na terenie nieruchomości, której sprzedaż dotyczy; 

4) informacji o właścicielu lub operatorze tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego lub 

innego urządzenia, w szczególności bankomatu i automatu do sprzedaży napojów lub 

przekąsek, o powierzchni nieprzekraczającej 0,1 m2; 

5) urządzeń Systemu Informacji Gminnej sytuowanych na obszarze całej Gminy Kosakowo, w 

tym urządzeń sytuowanych w ramach szlaków promocyjno-turystycznych; 

6) tablic oraz gablot informacyjnych i ekspozycyjnych przeznaczonych na cele informacyjne 

osiedli, sołectw, inicjatyw lokalnych, na drobne ogłoszenia niekomercyjne i do bezpłatnego 

plakatowania; 

7) tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczonych na drzwiach, oknach lub 

witrynach, zawierających wyłącznie: 

a) informacje na temat godzin otwarcia lokalu, o powierzchni nie większej niż format A3 

(42,0 cm x 29,7 cm), 



 
 
 

 
 

 

b) informacje na temat ochrony/monitoringu obiektu, o powierzchni nie większej niż 

format A4 (21,0 cm x 29,7 cm), 

c) informacje o możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z 

innych kart, w szczególności: rabatowych, lojalnościowych, wydawanych w ramach 

programów partnerskich, jak również dotyczące zwrotu podatku VAT, 

d) informacje na temat sprzedaży biletów komunikacji publicznej o powierzchni nie 

większej niż format A4 (21,0 cm x 29,7 cm). 

5. Wyklucza się sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych w sposób: 

1) zakłócający odczytywanie informacji z zakresu Systemu Informacji Gminnej; 

2) zakłócający odczytywanie tablic urzędowych – w tym tablic edukacyjnych znajdujących się 

na terenie obszarów chronionych; 

3) zakłócający odczytywanie znaków drogowych. 

6. Wyklucza się sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron, w szpalerach drzew oraz w strefie o promieniu 10 m od 

pomników przyrody, na żywopłotach i innej zieleni; 

2) na budowlach i urządzeniach o funkcji barier dźwiękochłonnych, na mostach, wiaduktach i 

kładkach. 

7. Wyklucza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych podświetlanych służących 

ekspozycji zmiennych treści reklamowych typu LED, z zastosowanym oświetleniem pulsacyjnym 

będącym źródłem efektu stroboskopowego lub innych emitujących światło o zmiennym natężeniu. 

8. Uchwała nie reguluje zasad i warunków sytuowania, gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla ogrodzeń zabytkowych w 

przypadku ogrodzeń istniejących oraz w przypadku ich odbudowy lub odtworzenia na podstawie 

udokumentowanych przekazów historycznych. 

9. Przepisów Uchwały nie stosuje się w odniesieniu do ogrodzeń, które regulowane są przepisami 

odrębnymi. 

 

§ 6. 

1. W odniesieniu do podawanych w niniejszej Uchwale gabarytów, odległości i powierzchni 

wprowadza się następujące zasady: 

1) dopuszcza się tolerancję wykonawczą lub błąd pomiaru +/- 5%; 

2) rozmiar tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego może być większy od 

dopuszczalnej wielkości powierzchni ekspozycyjnej, o maksymalnie 15%. 

3) wskazane w niniejszej Uchwale odległości: 

a) między tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi a innymi tablicami 

reklamowymi i urządzeniami reklamowymi liczone są od ich skrajnych elementów, 

b) między tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi a elementami 

zagospodarowania, liczone są od ich skrajnych elementów w rzucie prostopadłym na 

płaszczyznę gruntu, 

c) tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych od skrzyżowań liczone są jako 

najkrótszy odcinek łączący skrajny element tablicy reklamowej lub urządzenia 

reklamowego z punktem przecięcia osi jezdni lub ze środkiem ronda. 

2. Standardy jakościowe w zakresie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, stosuje się zgodnie z powszechnie przyjętymi 

zasadami standardów jakościowych, dotyczącymi w szczególności: 

1) standardów technicznych i bezpieczeństwa w zakresie trwałego zamocowania; 

2) kompletności i trwałości wyposażenia; 

3) walorów estetycznych w zakresie jakości użytych materiałów i utrzymania ich w czystości. 

 

§ 7. Zasady sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w kontekście ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. Na obszarze Gminy znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego – 

wszelkie działania inwestycyjne podlegają przepisom odrębnym z zakresu ochrony i opieki nad 

zabytkami; na obiektach wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń 

reklamowych; na ww. obiektach dopuszcza się wyłącznie szyldy według zasad określonych w § 8 i 

14 niniejszej Uchwały. 



 
 
 

 
 

 

2. Na obszarze Gminy znajdują się obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków na ww. obiektach 

dopuszcza się wyłącznie szyldy według zasad określonych w § 8 i 14 niniejszej Uchwały. 

3. Na obszarze Gminy wyróżniają się w krajobrazie historyczne układy ruralistyczne Kosakowa, 

Kazimierza, Mechelinek, Rewy, Dębogórza oraz Pierwoszyna ujęte w Gminnej Ewidencji 

Zabytków, dla których zostały wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej w obowiązujących 

planach miejscowych oraz zespół dawnego zespołu dworsko – parkowo – folwarcznego w Mostach  

wpisanego do rejestru zabytków – dworu wraz z otoczeniem, reliktami parku oraz Aleją Lipową; na 

tych obszarach obowiązują ustalenia wymienione w § 14 niniejszej Uchwały.  

4. Zasady sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury, w 

kontekście ochrony krajobrazu: 

1) obowiązuje zapewnienie przedpola ekspozycji panoramom wsi oraz zabytkom; 

2) redukcja barier przestrzennych poprzez sytuowanie: 

a) tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych w sposób niekolidujący z ekspozycją obszarów i obiektów 

objętych ochroną, 

b) obiektów małej architektury w sposób określający charakterystyczne punkty 

orientacyjne w przestrzeni. 

 

 

 

Rozdział 2. 

Ustalenia dla obszaru Gminy 

 

§ 8. Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów: 

1. Nakazuje się: 

1) sytuowanie szyldów zgodnie z podziałami architektonicznymi obiektu budowlanego, w 

szczególności wyśrodkowanie albo wyjustowanie względem: otworów okiennych lub 

drzwiowych albo krawędzi elewacji albo detalu architektonicznego albo osi 

kompozycyjnych elewacji; 

2) ukrycie elementów konstrukcyjnych szyldów, w szczególności takich jak teowniki, 

ceowniki, płaskowniki, listwy mocujące, poprzez ich schowanie w obudowie lub 

wkomponowanie w obiekt; 

3) stosowanie przy doświetlaniu lub podświetlaniu szyldów oświetlenia o stałej intensywności 

i barwie białej.  

2. Zakazuje się: 

1) sytuowania szyldów w odległości mniejszej niż 0,5 m od tablic z numerami porządkowymi 

nieruchomości oraz nazwami ulic; 

2) sytuowania szyldu w sposób zawężający chodniki i ciągi piesze do szerokości mniejszej niż 

2 m; 

3) przesłaniania detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, krawędzie (uskoki), miejsca 

zmiany materiału wykończeniowego, kolumny, obramienia i opaski okienne. 

3. Dopuszcza się: 

1) sytuowanie szyldów w poziomym pasie elewacji, znajdującym się ponad oknami w parterze 

i pod oknami kondygnacji następnej; 

2) w przypadku, gdy wejście do lokalu z zewnątrz znajduje się na następnej kondygnacji 

ponad parterem lub w suterenie, przepisy dotyczące tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych sytuowanych w parterze obowiązują także dla tych kondygnacji i lokali; 

3) na obiektach ujętych w ewidencji zabytków dopuszcza się wyłącznie szyldy w formacie nie 

większym niż 1,25 m2; 

4) sytuowanie szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych, w 

szczególności na lambrekinach parasoli lub markiz, z wyłączeniem przegrodzeń (w tym 

donic), przy czym dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m. 

 

 



 
 
 

 
 

 

§ 9. Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych, innych niż szyldy: 

1. Nakazuje się: 

1) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z podziałami 

architektonicznymi obiektu budowlanego, w szczególności wyśrodkowanie albo 

wyjustowanie względem: otworów okiennych lub drzwiowych albo krawędzi elewacji albo 

detalu architektonicznego albo osi kompozycyjnych elewacji; 

2) ukrycie elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, takich 

jak min. teowniki, ceowniki, płaskowniki, listwy mocujące, poprzez ich schowanie w 

obudowie lub wkomponowanie w obiekt; 

3) umieszczanie danych identyfikacyjnych właściciela tablicy reklamowej lub urządzenia 

reklamowego w widocznym miejscu na ich elementach konstrukcyjnych (np. w obrębie ich 

obudowy); 

4) zachowanie odległości od innych wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, 

usytuowanych po tej samej stronie drogi:  

a) w przypadku reklamy typu A - nie mniej niż:  

  35 m od reklam typu A, B i C, od słupa reklamowego, masztu flagowego, pylonu 

wizytówkowego, pylonu zbiorczego lub totemu, 

b) w przypadku reklamy typu B - nie mniej niż:  

 70 m od reklamy typu B i C, pylonu zbiorczego lub totemu,  

 35 m od reklamy typu A, od słupa reklamowego, masztu flagowego, pylonu 

wizytówkowego,  

c) w przypadku reklamy typu C - nie mniej niż:  

 100 m od reklamy typu C, pylonu zbiorczego lub totemu,  

 70 m od reklamy typu B,   

 35 m od reklamy typu A, od słupa reklamowego, masztu flagowego, pylonu 

wizytówkowego; 

5) stosowanie gabarytów, o których mowa w objaśnieniach określeń użytych w Uchwale w § 4 

ust. 1 oraz w ustaleniach szczegółowych. 

2. Zakazuje się: 

1) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 1 m od 

tablic urzędowych, w tym tablic edukacyjnych znajdujących się na terenie obszarów 

chronionych; 

2) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 0,5 m 

od tablic z numerami porządkowymi nieruchomości, nazwami ulic; 

3) sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w sposób zawężający chodniki i 

ciągi piesze do szerokości mniejszej niż 2 m; 

4) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego oraz znajdujących się w Gminnej Ewidencji 

Zabytków, z wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych; 

5) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych: 

a) w innych formach niż dopuszczone w ustaleniach szczegółowych dla wyznaczonych 

Stref, 

b) na terenach wód powierzchniowych i urządzeniach melioracji wodnych, 

c) na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

d) na terenach parków, skwerów, terenach niezabudowanych lub nieprzeznaczonych 

pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

6) przesłaniania istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, 

obramienia, balustrady, balkony oraz stolarka okienna i drzwiowa; 

7) efektów świetlnych, w szczególności migotania, pulsowania, animowania, zmiany barw lub 

kierunku świecenia całości lub fragmentów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych; 

8) reklamy mobilnej z wyjątkiem reklam umieszczonych na elementach komunikacji 

publicznej oraz na rowerach metropolitalnych; 

9) umieszczania reklam na konstrukcjach do tego nie przystosowanych takich jak np.: 

zabudowa kontenerowa, konstrukcje rusztowań wolnostojących, dźwigi i inne urządzenia 

budowlane itp. 



 
 
 

 
 

 

3. Dopuszcza się: 

1) podświetlenie i doświetlenie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, dopuszcza się 

stosowanie wyłącznie oświetlenia o stałej intensywności i barwie białej; 

2) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wykonane z giętych lamp neonowych, pod 

warunkiem ukrycia instalacji zasilającej w energię elektryczną oraz zamaskowania kabli 

oraz elementów mocujących. 

 

§ 10. Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury: 

1. Nakazuje się: 

1) sytuowanie obiektów małej architektury w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i 

rowerowego; 

2) zastosowanie materiałów takich jak: szkło, kamień, beton, tworzywa sztuczne, drewno, 

metal i ich kompozyty; 

3) stosowanie kolorystyki szarości lub zachowania naturalnych kolorów materiałów 

wskazanych w ust.1 pkt 2 z wyłączeniem siłowni zewnętrznych i obiektów placów zabaw; 

4) dla obiektów stanowiących urządzenia takie jak automaty sprzedażowe i parkomaty 

stosowanie powierzchni matowych: naturalnych materiałów budowlanych lub koloru 

szarego i niebieskiego; 

5) zabezpieczenie przed utlenianiem się powierzchni metalowych powłokami ochronnymi, w 

szczególności malowaniem proszkowym, z wyłączeniem metali pierwotnie utlenionych 

oraz stali nierdzewnej; 

6) stosowanie dla elementów wyposażenia pasa drogowego, dla których kolorystyka nie jest 

określona w przepisach odrębnych (np. barierki przystankowe, słupy trakcyjne, kosze na 

śmieci itp.) barw spójnych z Systemem Informacji Gminnej. 

2. Zakazuje się: 

1) lokalizacji nowych obiektów małej architektury wyższych niż 6 m; 

2) sytuowania obiektów małej architektury odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji 

świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu, 

błyskowe lub pulsujące. 

3. Dopuszcza się: 

1) użycia drewna, lin, stali, sznurów oraz tworzyw sztucznych jako elementów wyposażenia 

placów zabaw; 

2) iluminację obiektów małej architektury. 

 

§ 11. Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania ogrodzeń: 

1. Nakazuje się ogrodzenia: 

1) trwale związane z gruntem, z wyłączeniem ogrodzeń tymczasowych; 

2) z zastosowaniem materiałów budowlanych, jak: kamień, beton, tworzywa sztuczne, drewno, 

metal i ich kompozyty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1; 

3) w odcieniach czerni, szarości, zieleni, lub w naturalnych kolorach materiałów tradycyjnych, 

takich jak cegła, kamień, klinkier, drewno, metal; 

4) z zapewnieniem prześwitów o wysokości minimum 12 cm od poziomu terenu i szerokości 

minimum 20 cm, w liczbie nie mniejszej niż jeden na każde 20 mb. ogrodzenia w celu 

umożliwienia migracji zwierząt, za wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw oraz ogrodzeń 

miejsc przeznaczonych wyłącznie do wyprowadzania psów, obiektów zlokalizowanych na 

terenach stacji paliw, zbiorników retencyjno-odparowujących; 

5) ażurowe od strony dróg publicznych, wewnętrznych, ciągów pieszych i innych ciągów 

komunikacyjnych, o stopniu ażurowości nie mniejszym niż 25%, z wyłączeniem ogrodzeń 

zabytkowych, ich wiernych rekonstrukcji, oraz z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt 1; 

6) przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub w ewidencji zabytków, zgodne 

z przekazami historycznymi i historyczną tradycją budowlaną; 

7) w kontynuacji linii ogrodzeń historycznych oraz z zastosowaniem rodzajów materiałów 

budowlanych stosowanych w tych ogrodzeniach historycznych oraz nie przekraczając 

gabarytów tych ogrodzeń historycznych na nieruchomościach znajdujących się 

bezpośrednio pomiędzy nieruchomościami z ogrodzeniami zabytkowymi; 



 
 
 

 
 

 

8) obsadzone roślinnością w formie pnączy dla ogrodzeń pełnych od strony przestrzeni 

publicznej. 

2. Nakazuje się stosowanie następujących standardów jakościowych ogrodzeń: 

1) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposób trwały i docelowy; 

2) sytuowanie i utrzymanie w kompletności; 

3) sytuowanie i utrzymanie w funkcjonalności technicznej; 

4) sytuowanie i utrzymanie zakonserwowanych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

dla danych materiałów budowlanych. 

3. Zakazuje się ogrodzeń: 

1) od strony dróg publicznych, wewnętrznych, ciągów pieszych i innych ciągów 

komunikacyjnych, wykonanych z: 

a) paneli betonowych i żelbetowych,  

b) blach, płyt z tworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliów i folii;  

2) wokół otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów, pól, nieużytków zielonych, dolin 

rzecznych oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo z wyłączeniem ogrodzeń 

ochronnych wznoszonych przez właściwe służby i organy w trybie przepisów odrębnych; 

3) zawierających ostre elementy; 

4) na terenach zabudowy wielorodzinnej, z wyłączeniem ogrodzeń: 

a) wokół ogródków wydzielonych dla lokali w parterze, 

b) bezpośrednio otaczających place zabaw lub wybiegi dla psów; 

5) sytuowanych w liniach rozgraniczających planowanych dróg i przejść pieszych określonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

4. Dopuszcza się: 

1) sytuowanie ogrodzeń pełnych na nieruchomościach, w których prowadzona jest działalność 

przekraczająca standardy jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

powietrza, zanieczyszczenia odpadami;  

2) sytuowanie ogrodzeń o szczególnej formie i wymiarach, związanych funkcjonalnie z 

obiektami sportowymi, przy których są usytuowane, w szczególności w formie tzw. 

piłkołapów i piłkochwytów, zlokalizowanych bezpośrednio przy boiskach i kortach 

tenisowych; 

3) sytuowanie ogrodzeń tymczasowych na czas trwania budowy; 

4) sytuowanie ogrodzeń o wysokości do 1,1 m dla ogródków gastronomicznych; 

5) kształtowanie ogrodzeń w postaci żywopłotów. 

5. Nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury takich jak murki o wysokości do 0,5 m, 

pachołki, słupki, barierki, donice z zielenią, żywopłoty do wysokości 1,2 m. 

 

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe  

 

§ 12. Ustalenia szczegółowe dla Strefy 1 – promocji reklam 

1. Maksymalna liczba szyldów: 

1) na budynek 

a) jeden szyld główny na każdą elewację budynku, 

b) jeden szyld w formie pylonu, 

c) jeden szyld w formie flagi; 

2) na lokal: 

a) jeden dowolny równoległy usytuowany na każdej elewacji lokalu, 

b) jeden szyld na szybie usytuowany na każdej elewacji lokalu,  

c) jeden szyld semaforowy na każdą elewację lokalu, 

d) jeden szyld wizytówkowy przy każdym funkcjonującym wejściu do budynku 

prowadzącym do podmiotu reklamy lub na pylonie zbiorczym przed wejściem, 

e) dodatkowo szyld: 

 na falbanach, 

 na potykaczu lub na witaczu wejściowym, 

 na elementach ogródka gastronomicznego. 



 
 
 

 
 

 

2. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów szyldów, z zachowaniem następujących 

zasad:  

1) szyldów głównych: 

a) ponad górną krawędzią elewacji,  

b) w obrębie elewacji, z wyłączeniem otworów okiennych lub drzwiowych,  

c) w miejscu wskazanym pod sytuowanie szyldów w projekcie budowlanym budynku,  

d) na totemie, 

e) w formie tablicy pełnej lub przestrzennych lub płaskich znaków bez tła; 

2) szyldów równoległych: 

a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,  

b) wyśrodkowany względem podziałów pionowych osi kompozycyjnych budynku, albo 

świateł otworów okiennych i drzwiowych, 

c) dopuszczalnej wysokości nie większej niż 0,7 m, 

d) w formie tablicy pełnej lub przestrzennych lub płaskich znaków bez tła; 

3) szyldów semaforowych: 

a) w formie kasetonu, logotypu, liter przestrzennych lub malowanych, neonu, 

b) w odległości nie mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu, 

c) w odległości od płaszczyzny sytuowania do najdalej wysuniętego punktu szyldu nie 

większej niż 1,2 m, z uwzględnieniem wysięgnika, 

d) o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2, 

e) w odległości nie mniejszej niż 5 m pomiędzy szyldami semaforowymi; 

4) szyldów wizytówkowych: 

a) przy wejściu do budynku w obrębie parteru lub kondygnacji, na której znajduje się 

wejście do lokalu z zewnątrz, o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy nie większej niż formatu drobnego oraz z nakazem zachowania jednakowej 

wielkości dla wszystkich szyldów w obrębie obszaru ich sytuowania, 

b) na pylonie wizytówkowym o szerokości do 1 m i wysokości do 3 m włącznie, 

zlokalizowanego przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, 

c) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia o dopuszczalnej powierzchni służącej 

ekspozycji reklamy nie większej niż formatu drobnego, z nakazem zachowania 

jednakowej wielkości i proporcji dla wszystkich szyldów w obrębie powierzchni ich 

sytuowania; 

5) szyldów na szybie: 

a) sytuowany w witrynach, w otworach okiennych i drzwiowych, 

b) w formie wyklejanej lub malowanej, 

c) o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 30% powierzchni otworu, w którym 

się znajduje;  

6) szyldów w formie pylonów zbiorczych: 

a) o szerokości do 3 m i wysokości do 9 m włącznie, położonych na nieruchomości 

zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym lub przemysłowym o powierzchni 

zabudowy mniejszej niż 2000 m², przy czym nie więcej niż dwa pylony na 

nieruchomości, w odległości nie mniejszej niż: 

 30 m od słupa reklamowego, 

 30 m od billboardu;  

b) o szerokości do 9 m i wysokości do 18 m, położonych na nieruchomości 

zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niż 2000 m², przy czym odległość pomiędzy sąsiednimi pylonami nie może 

być mniejsza niż 100 m, a ich liczba nie może być większa niż dwa na jednej 

nieruchomości; 

7) w formie nadruków, logotypu, liter malowanych na lambrekinach markiz znajdujących się 

w parterach budynków, na falbanach, na potykaczu, na witaczu wejściowym, na elementach 

ogródka gastronomicznego, w formacie nie większym niż drobny; 

8) w formie do trzech masztów flagowych, po jednej fladze na każdy maszt. 

3. Dopuszcza się sytuowanie na obiektach niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych z zachowaniem następujących zasad: 



 
 
 

 
 

 

1) w formie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczanych na elewacji budynku 

handlowo-usługowego lub przemysłowego o powierzchni zabudowy mniejszej niż 2000 m², 

o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 30% powierzchni jednej elewacji;  

2) w formie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczanych na elewacji budynku 

handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2000 m², o łącznej 

powierzchni ekspozycji nie większej niż 20% powierzchni jednej elewacji; 

3) w formie gabloty reklamowej o powierzchni nie większej niż 2,5 m² i grubości nie większej 

niż 0,2 m umieszczonej na elewacji budynku innego niż wymienione w pkt 1) i 2);  

4) w formie wyklejenia szyb lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku lub 

kiosku o powierzchni nie większej niż 30% przeszklenia powierzchni okna lub drzwi; 

5) w formie tablic reklamowych umieszczanych na ścianie szczytowej budynku, pozbawionej 

otworów okiennych oraz drzwiowych, o powierzchni ekspozycji nie większej niż 50% 

powierzchni ściany; 

6) na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie reklamy na lambrekinach markiz i parasoli oraz na innych 

elementach wyposażenia ogródków gastronomicznych, z wyłączeniem przegrodzeń 

(w tym donic), 

b) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła, w szczególności nazwy 

lub logotypu działalności albo nazwy lub logotypu sponsora obiektu wyposażenia 

ogródka, 

c) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m; 

7) na obiektach małej architektury innych niż wyposażenie ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej zawierającej jedynie informacje o 

inwestorze, firmie projektującej, budowlanej realizującej obiekt, 

b) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej o powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy w formacie nie większym niż drobny na każdy obiekt; 

8) w formie nadruków na siatkach budowlanych umieszczanych na rusztowaniach na czas 

trwania robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku: 

a) reklama nie może zajmować więcej niż 50% powierzchni siatki budowlanej, 

b) na okres nie dłuższy niż 1 rok, przy czym reklamę można ponownie umieścić nie 

wcześniej niż 5 lat po upływie ostatniego zakończonego okresu; 

9) umieszczane na ogrodzeniu placu budowy na okres nie dłuższy niż 1 rok. 

4. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem, z zachowaniem następujących zasad: 

1) w formie słupa reklamowego: 

a) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na powierzchni utwardzonej lub bezpośrednio 

przy krawędzi takiej powierzchni, 

b) wysokość do 4 m, 

c) dopuszcza się podświetlenie; dopuszcza się stosowanie wyłącznie oświetlenia o stałej 

intensywności i barwie białej; 

2) w formie reklamy typu A: 

a) dopuszcza się wyłącznie w formie przeszklonej gabloty reklamowej z obudową w 

odcieniu szarości lub o naturalnej powierzchni metali, 

b) powierzchnia służąca ekspozycji reklam powinna się znajdować nie niżej niż 0,2 m 

nad poziomem terenu, 

c) dopuszcza się doświetlenie; 

3) w formie reklamy typu B: 

a) dopuszcza się sytuowanie w odległości odpowiednio: 

 do 15 m od granicy pasa drogowego, z uwzględnieniem linii rozgraniczających 

planowanych terenów dróg, określonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

 nie mniejszej niż 5 m od elewacji posiadającej otwory okienne, 

 nie mniejszej niż 5 m od granicy nieruchomości na której jest sytuowana,  

 nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań, 

b) sytuowanie prostopadle do najbliższej osi jezdni, 



 
 
 

 
 

 

c) dopuszczalna wysokość całkowita wynosi nie więcej niż 7 m względem poziomu 

najbliższej krawędzi jezdni; 

4) w formie  reklamy typu C: 

a) dopuszcza się sytuowanie reklam w odległości odpowiednio: 

 do 15 m od granicy pasa drogowego, z uwzględnieniem linii rozgraniczających 

planowanych terenów dróg, określonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

 nie mniejszej niż 10 m od elewacji posiadającej otwory okienne, 

 nie mniejszej niż 5 m od granicy nieruchomości na której jest sytuowana, 

 nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań, 

b) sytuowanie prostopadle do najbliższej osi jezdni, 

c) dopuszczalna wysokość całkowita wynosi nie więcej niż 9 m względem poziomu 

najbliższej krawędzi jezdni; 

5) w formie tablicy kierunkowej; 

6) w formie pylonu wizytówkowego: 

a) dopuszczalna szerokość wynosi nie więcej niż 1 m, 

b) dopuszczalna wysokość wynosi nie więcej niż 3 m; 

7) w formie pylonu zbiorczego: 

a) dopuszcza się sytuowanie pylonu w granicach nieruchomości, na której prowadzona 

jest reklamowana działalność, 

b) dopuszczalna wysokość pylonu wynosi nie więcej niż 9 m, 

c) dopuszczalna szerokość wynosi nie więcej niż 3 m; 

8) w formie pylonu cenowego: 

a) dopuszcza się pylon w formie jedno- lub dwustronnej tablicy lub urządzenia 

reklamowego,  

b) dopuszcza się sytuowanie pylonu na nieruchomościach stacji paliw lub w pasie 

drogowym bezpośrednio przed tą nieruchomością, 

c) dopuszczalna wysokość pylonu wynosi nie więcej niż 9 m, 

d) dopuszczalna szerokość pylonu wynosi nie więcej niż 3 m; 

9) w formie masztu flagowego: 

a) dopuszcza się sytuowanie masztu flagowego w granicach nieruchomości, na której 

prowadzona jest reklamowana działalność, 

b) dopuszczalna wysokość masztu wynosi nie więcej niż 9 m. 

5. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych przenośnych: 

1) w formie przenośnego, wolno stojącego stojaka z menu, umieszczonego na nodze o 

wysokości nie większej niż 1,5 m, lub potykacza, wystawianego w godzinach otwarcia 

lokalu gastronomicznego, przy czym nie więcej niż jeden na lokal, wyłącznie w obrębie 

ogródków gastronomicznych; 

2) w formie powłok pneumatycznych oraz innych przestrzennych urządzeń reklamowych: 

a) dopuszcza się wyłącznie w miejscach odbywania się imprez masowych oraz innych 

wydarzeń okolicznościowych lub w pasach drogowych dla wydarzeń odbywających 

się na obszarze Gminy, 

b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 10 m. 

3) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się na 

obszarach przestrzeni publicznej. 

6. Dla nieruchomości, na których zlokalizowane są obiekty gastronomiczne oraz stacje benzynowe: 

1) dopuszcza się funkcjonowanie indywidualnej identyfikacji wizualnej danej marki w 

zakresie rozmieszczenia, wielkości, liczby oraz kolorystyki tablic i urządzeń reklamowych  

w tym szyldów i reklam oraz w zakresie lokalizacji znaków informacyjnych i kierunkowych 

umieszczonych na terenie nieruchomości; 

2) w zakresie lokalizacji reklam wolnostojących, umieszczonych na terenie nieruchomości 

poza budynkiem, dopuszcza się: umieszczenie pylonu reklamowego o wysokości do 18 m 

oraz 3 masztów flagowych o wysokości do 10 m; 

3) w zakresie lokalizacji znaków informacyjnych i kierunkowych umieszczonych na terenie 

nieruchomości poza budynkiem oraz na drogach wewnętrznych poza budynkiem – w 



 
 
 

 
 

 

przypadku prowadzenia obsługi osób zmotoryzowanych w systemie drive thru, to jest bez 

wysiadania z samochodu, dopuszcza się stosowanie indywidualnej identyfikacji wizualnej. 

7. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: 

1) w elementach małej architektury należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim 

standardzie jakościowym i technologicznym; 

2) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób 

niepełnosprawnych i starszych, poprzez: stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in.: rozwiązania jednopoziomowe, 

pochylnie, windy, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stosowanie elementów 

orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. nawierzchnie fakturowe na ciągach 

pieszych wykorzystujące różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki 

z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe identyfikujące określone miejsca. 

8. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania ogrodzeń: 

1) dopuszcza się ogrodzenia pełne murowane; 

2) dopuszcza się̨ stosownie współczesnych materiałów jak np.: okładziny cementowo-

wapienne, okładziny drewnopodobne, beton architektoniczny, kamień. 

 

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla Strefy 2 – tonowania reklam 

1. Maksymalna liczba szyldów: 

1) na budynek 

a) jeden szyld główny na każdą elewację budynku, 

b) jeden szyld w formie flagi; 

2) na lokal: 

a) jeden szyld równoległy usytuowany na każdej elewacji lokalu, 

b) jeden szyld na szybie usytuowany na każdej elewacji lokalu,  

c) jeden szyld semaforowy na każdą elewację lokalu, 

d) jeden szyld wizytówkowy przy każdym funkcjonującym wejściu do budynku 

prowadzącym do podmiotu reklamy lub na pylonie zbiorczym przed wejściem, 

e) dodatkowo szyld: 

 na falbanach, 

 na potykaczu lub na witaczu wejściowym, 

 na elementach ogródka gastronomicznego. 

2. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów szyldów, z zachowaniem następujących 

zasad:  

1) szyldów głównych: 

a) w obrębie elewacji, z wyłączeniem otworów okiennych lub drzwiowych,  

b) w miejscu wskazanym pod sytuowanie szyldów w projekcie budowlanym budynku,  

c) w formie przestrzennych lub płaskich znaków bez tła; 

2) szyldów równoległych: 

a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,  

b) wyśrodkowany względem podziałów pionowych osi kompozycyjnych budynku, albo 

świateł otworów okiennych i drzwiowych, 

c) dopuszczalnej wysokości nie większej niż 0,7 m, 

d) w formie tablicy pełnej lub przestrzennych lub płaskich znaków bez tła; 

3) szyldów semaforowych: 

a) w formie kasetonu, logotypu, liter przestrzennych lub malowanych, neonu, 

b) w odległości nie mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu, 

c) w odległości od płaszczyzny sytuowania do najdalej wysuniętego punktu szyldu nie 

większej niż 1,2 m, z uwzględnieniem wysięgnika, 

d) o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2, 

e) w odległości nie mniejszej niż 10 m pomiędzy szyldami semaforowymi; 

4) szyldów wizytówkowych: 

a) przy wejściu do budynku w obrębie parteru lub kondygnacji, na której znajduje się 

wejście do lokalu z zewnątrz, o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy nie większej niż formatu drobnego oraz z nakazem zachowania jednakowej 

wielkości dla wszystkich szyldów w obrębie obszaru ich sytuowania, 



 
 
 

 
 

 

b) na pylonie wizytówkowym o szerokości do 1 m i wysokości do 3 m włącznie, 

zlokalizowanego przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, 

c) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia o dopuszczalnej powierzchni służącej 

ekspozycji reklamy nie większej niż formatu drobnego, z nakazem zachowania 

jednakowej wielkości i proporcji dla wszystkich szyldów w obrębie powierzchni ich 

sytuowania; 

5) szyldów na szybie: 

a) sytuowany w witrynach, w otworach okiennych i drzwiowych, 

b) w formie wyklejanej lub malowanej, 

c) o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 20% powierzchni otworu, w którym 

się znajduje.  

6) szyldów w formie pylonów zbiorczych: 

a) o szerokości do 2 m i wysokości do 6 m włącznie, położonych na nieruchomości 

zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym lub przemysłowym, przy czym nie 

więcej niż dwa pylony na nieruchomości,  

b) w odległości nie mniejszej niż: 

 30 m od słupa reklamowego, 

 30 m od billboardu;  

7) w formie nadruków, logotypu, liter malowanych na lambrekinach markiz znajdujących się 

w parterach budynków, na falbanach, na potykaczu, na witaczu wejściowym, na elementach 

ogródka gastronomicznego, w formacie nie większym niż drobny; 

8) w formie do trzech masztów flagowych, po jednej fladze na każdy maszt. 

3. Dopuszcza się sytuowanie na obiektach niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych z zachowaniem następujących zasad: 

1) w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m² i grubości nie większej niż 0,1 m 

umieszczonej na elewacji budynku;  

2) w formie wyklejenia szyb lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku lub 

kiosku na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni okna lub drzwi; 

3) na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie reklamy na lambrekinach markiz i parasoli oraz na innych 

elementach wyposażenia ogródków gastronomicznych, z wyłączeniem przegrodzeń 

(w tym donic), 

b) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła, w szczególności nazwy 

lub logotypu działalności albo nazwy lub logotypu sponsora obiektu wyposażenia 

ogródka, 

c) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m; 

4) na obiektach małej architektury innych niż wyposażenie ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej zawierającej jedynie informacje o 

inwestorze, firmie projektującej, budowlanej realizującej obiekt, 

b) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej o powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy w formacie nie większym niż drobny na każdy obiekt; 

5) w formie nadruków na siatkach budowlanych umieszczanych na rusztowaniach na czas 

trwania robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku: 

a) reklama nie może zajmować więcej niż 50% powierzchni siatki budowlanej, 

b) na okres nie dłuższy niż 1 rok, przy czym reklamę można ponownie umieścić nie 

wcześniej niż 5 lat po upływie ostatniego zakończonego okresu; 

6) umieszczane na ogrodzeniu placu budowy na okres nie dłuższy niż 1 rok; 

7) w formie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczanych na elewacji budynku 

handlowo-usługowego o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż 20% powierzchni 

jednej elewacji, przy czym powierzchnia jednego urządzenia nie może przekraczać 2 m². 

4. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem, z zachowaniem następujących zasad: 

1) w formie słupa reklamowego: 

a) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na powierzchni utwardzonej lub bezpośrednio 

przy krawędzi takiej powierzchni, 

b) wysokość do 4 m, 



 
 
 

 
 

 

c) dopuszcza się podświetlenie; dopuszcza się stosowanie wyłącznie oświetlenia o stałej 

intensywności i barwie białej; 

2) w formie reklamy typu A: 

a) dopuszcza się wyłącznie w formie przeszklonej gabloty reklamowej z obudową w 

odcieniu szarości lub o naturalnej powierzchni metali, 

b) powierzchnia służąca ekspozycji reklam powinna się znajdować nie niżej niż 0,2 m 

nad poziomem terenu, 

c) dopuszcza się doświetlenie; 

3) w formie reklamy typu B: 

a) dopuszcza się sytuowanie w odległości odpowiednio: 

 do 15 m od granicy pasa drogowego, z uwzględnieniem linii rozgraniczających 

planowanych terenów dróg, określonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

 nie mniejszej niż 5 m od elewacji posiadającej otwory okienne, 

 nie mniejszej niż 5 m od granicy nieruchomości na której jest sytuowana,  

 nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowań, 

b) sytuowanie prostopadle do najbliższej osi jezdni, 

c) dopuszczalna wysokość całkowita wynosi nie więcej niż 7 m względem poziomu 

najbliższej krawędzi jezdni; 

4) w formie tablicy kierunkowej; 

5) w formie pylonu wizytówkowego: 

a) dopuszczalna szerokość wynosi nie więcej niż 1 m, 

b) dopuszczalna wysokość wynosi nie więcej niż 3 m; 

6) w formie pylonu zbiorczego: 

a) dopuszcza się sytuowanie pylonu w granicach nieruchomości, na której prowadzona 

jest reklamowana działalność, 

b) dopuszczalna wysokość pylonu wynosi nie więcej niż 6 m, 

c) dopuszczalna szerokość pylonu wynosi nie więcej niż 2 m; 

7) w formie pylonu cenowego: 

a) dopuszcza się pylon w formie jedno- lub dwustronnej tablicy reklamowej lub 

urządzenia reklamowego, 

b) dopuszcza się sytuowanie pylonu na nieruchomościach stacji paliw lub w pasie 

drogowym bezpośrednio przed tą nieruchomością, 

c) dopuszczalna wysokość pylonu wynosi nie więcej niż 6 m, 

d) dopuszczalna szerokość pylonu wynosi nie więcej niż 2 m; 

8) w formie masztu flagowego: 

a) dopuszcza się sytuowanie masztu flagowego w granicach nieruchomości, na której 

prowadzona jest reklamowana działalność, 

b) dopuszczalna wysokość masztu wynosi nie więcej niż 9 m. 

5. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych przenośnych: 

1) w formie przenośnego, wolno stojącego stojaka z menu, umieszczonego na nodze o 

wysokości nie większej niż 1,5 m, lub potykacza, wystawianego w godzinach otwarcia 

lokalu gastronomicznego, przy czym nie więcej niż jeden na lokal, wyłącznie w obrębie 

ogródków gastronomicznych; 

2) w formie powłok pneumatycznych oraz innych przestrzennych urządzeń reklamowych: 

a) dopuszcza się wyłącznie w miejscach odbywania się imprez masowych oraz innych 

wydarzeń okolicznościowych lub w pasach drogowych dla wydarzeń odbywających 

się na obszarze Gminy, 

b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 10 m; 

3) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się na 

obszarach przestrzeni publicznej. 

6. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: 

1) w elementach małej architektury należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim 

standardzie jakościowym i technologicznym; 



 
 
 

 
 

 

2) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób 

niepełnosprawnych i starszych, poprzez: stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in.: rozwiązania jednopoziomowe, 

pochylnie, windy, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stosowanie elementów 

orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. nawierzchnie fakturowe na ciągach 

pieszych wykorzystujące różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki 

z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe identyfikujące określone miejsca. 

7. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania ogrodzeń: 

1) dopuszcza się ogrodzenia pełne murowane; 

2) dopuszcza się̨ stosownie współczesnych materiałów jak np.: okładziny cementowo-

wapienne, okładziny drewnopodobne, beton architektoniczny, kamień. 

 

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla Strefy 3 – ochrony walorów kulturowych 

1. Obowiązuje dopasowanie kompozycyjne kształtu, wielkości, kolorystyki, sposobu oświetlenia tablic 

i urządzeń reklamowych do architektury budynków, poprzez: 

1) zakaz przesłaniania detalu, w tym: gzymsów, fryzów, balustrad, ozdobnego zróżnicowania 

faktury elewacji i innych elementów historycznego wystroju budynku; 

2) zakaz zaburzania porządku i układu kompozycyjnego obiektu poprzez dopasowanie się do: 

świateł otworów okiennych i drzwiowych, pionowych i poziomych podziałów elewacji 

wyznaczonych detalem architektonicznym lub widocznymi elementami konstrukcyjnymi; 

3) zakaz stosowania materiałów odbijających światło w sposób mogący powodować efekt 

olśnienia; 

4) nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki tablic i urządzeń reklamowych ograniczony do 

odcieni bieli, szarości, beżu i brązu; 

5) wyznaczenie w projekcie budowlanym lokalizacji i formy tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych na obiekcie, zgodnie z ustaleniami niniejszej Uchwały. 

2. Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków ustala się ponadto: 

1) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych innych niż szyldy; 

2) nakaz stosowania szyldów w kolorystyce elewacji, lub o tle przeziernym, lub wykonane w 

materiale naturalnym takim jak: kamień, drewno, metal, wyroby ceramiczne itp., w 

formacie nie większym niż 1,25 m2, w miarę możliwości na elewacji bez okien; 

3) zakaz lokalizacji słupów reklamowych w promieniu 50 m od obiektów znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków; 

4) nakaz stosowania ogrodzeń zgodnych z przekazami historycznymi i historyczną tradycją 

budowlaną; 

5) na nieruchomościach znajdujących się bezpośrednio pomiędzy nieruchomościami z 

ogrodzeniami zabytkowymi, pod warunkiem sytuowania ogrodzenia w kontynuacji linii 

ogrodzeń historycznych z zastosowaniem rodzajów materiałów budowlanych stosowanych 

w tych ogrodzeniach historycznych oraz nie przekraczając gabarytów tych ogrodzeń 

historycznych. 

3. Maksymalna liczba szyldów:  

1) jeden szyld równoległy lub semaforowy dla każdego lokalu posiadającego bezpośrednie 

wejście z zewnątrz lub witrynę; 

2) jeden szyld wizytówkowy przy wejściu do budynku dla każdego podmiotu; 

3) jeden szyld wizytówkowy na nieażurowych fragmentach ogrodzenia lub na pylonie 

wizytówkowym dla każdego podmiotu; 

4) dodatkowo na potykaczu lub na witaczu wejściowym oraz na falbanach, na elementach 

ogródka gastronomicznego. 

4. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów szyldów, z zachowaniem następujących 

zasad:  

1) szyldów równoległych: 

a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,  

b) wyśrodkowany względem podziałów pionowych osi kompozycyjnych budynku, albo 

świateł otworów okiennych i drzwiowych, 

c) dopuszczalnej wysokości nie większej niż 0,4 m, 

d) w formie tablicy pełnej lub przestrzennych lub płaskich znaków bez tła; 



 
 
 

 
 

 

2) szyldów semaforowych: 

a) w formie kasetonu, logotypu, liter przestrzennych lub malowanych, neonu, 

b) w odległości nie mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu, 

c) w odległości od płaszczyzny sytuowania do najdalej wysuniętego punktu szyldu nie 

większej niż 1,2 m, z uwzględnieniem wysięgnika, 

d) o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2, 

e) w odległości nie mniejszej niż 10 m pomiędzy szyldami semaforowymi; 

3) szyldów wizytówkowych: 

a) przy wejściu do budynku w obrębie parteru lub kondygnacji, na której znajduje się 

wejście do lokalu z zewnątrz, o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy nie większej niż formatu drobnego oraz z nakazem zachowania jednakowej 

wielkości dla wszystkich szyldów w obrębie obszaru ich sytuowania, 

b) na pylonie wizytówkowym o szerokości do 1 m i wysokości do 3 m włącznie, 

zlokalizowanym przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, 

c) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia o dopuszczalnej powierzchni służącej 

ekspozycji reklamy nie większej niż formatu drobnego, z nakazem zachowania 

jednakowej wielkości i proporcji dla wszystkich szyldów w obrębie powierzchni ich 

sytuowania, 

d) dopuszcza się sytuowanie na materiałach szlachetnych i detalu architektonicznym 

wyłącznie w formie przeziernej tablicy mocowanej na kołkach dystansowych w 

sposób nieuszkadzający materiałów szlachetnych i detalu architektonicznego, w 

szczególności mocowany w fugach pomiędzy cegłami; 

4) na potykaczu lub na witaczu wejściowym oraz na falbanach, na elementach ogródka 

gastronomicznego, w formacie nie większym niż drobny; 

5) w odniesieniu do szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych nakazuje 

się stosowanie monochromatu, w szczególności sepii lub barw zaczerpniętych z obiektu, 

przy którym są sytuowane. 

5. Dopuszcza się sytuowanie na obiektach niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych z zachowaniem następujących zasad: 

1) w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m² i grubości nie większej niż 0,1 m 

umieszczonej na elewacji budynku, z wyłączeniem obiektów ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków;  

2) w formie wyklejenia na przeszkleniach na kondygnacji, na której znajduje się wejście do 

lokalu z zewnątrz i od strony tego wejścia lub od strony okienka sprzedażowego, dopuszcza 

się sytuowanie reklamy, bezpośrednio na przeszkleniu, od jego wewnętrznej strony, w 

formie: 

a) płaskich znaków bez tła, 

b) nieprzeziernej tablicy reklamowej o łącznej powierzchni nie większej niż format A4, 

c) usytuowanych pojedynczo lub zgrupowanych ze sobą w sposób modułowy, w 

szczególności z uwzględnieniem jednolitych wymiarów, odstępów między nimi, 

wyrównania lub justowania, 

d) nie dopuszcza się na obiektach w gminnej ewidencji zabytków; 

3) na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie reklamy na lambrekinach markiz i parasoli oraz na innych 

elementach wyposażenia ogródków gastronomicznych, z wyłączeniem przegrodzeń 

(w tym donic), 

b) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła, w szczególności nazwy 

lub logotypu działalności albo nazwy lub logotypu sponsora obiektu wyposażenia 

ogródka, 

c) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m, 

d) w odniesieniu do szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych 

nakazuje się stosowanie monochromatu, w szczególności sepii lub barw 

zaczerpniętych z obiektu, przy którym są sytuowane. 

4) na obiektach małej architektury innych niż wyposażenie ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej zawierającej jedynie informacje o 

inwestorze, firmie projektującej, budowlanej realizującej obiekt, 



 
 
 

 
 

 

b) nakazuje się stosowanie monochromatu, sepii lub barw zaczerpniętych z obiektu, na 

którym są sytuowane, 

c) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej o srebrnej, mosiężnej lub miedzianej 

powierzchni metalowej z grawerem w kolorze czarnym, 

d) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej o powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy nie większej niż 0,015 m2 na każdy obiekt; 

5) w formie nadruków na siatkach budowlanych umieszczanych na rusztowaniach na czas 

trwania robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku: 

a) dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi: 

 do 30% całkowitej powierzchni siatki, na obiektach zabytkowych, 

 do 50% całkowitej powierzchni siatki na pozostałych obiektach budowlanych 

znajdujących się w granicach obszaru,  

b) na okres nie dłuższy niż 1 rok, przy czym reklamę można ponownie umieścić nie 

wcześniej niż 5 lat po upływie ostatniego zakończonego okresu. 

6. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem, z zachowaniem następujących zasad: 

1) w formie słupa reklamowego: 

a) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na powierzchni utwardzonej lub bezpośrednio 

przy krawędzi takiej powierzchni, 

b) wysokość do 4 m, 

c) dopuszcza się podświetlenie; dopuszcza się stosowanie wyłącznie oświetlenia o stałej 

intensywności i barwie białej; 

2) w formie reklamy typu A: 

a) dopuszcza się wyłącznie w formie przeszklonej gabloty reklamowej z obudową w 

odcieniu szarości, 

b) powierzchnia służąca ekspozycji reklam powinna się znajdować nie niżej niż 0,2 m 

nad poziomem terenu, 

c) dopuszcza się doświetlenie; 

3) w formie tablicy kierunkowej; 

4) w formie pylonu wizytówkowego: 

a) dopuszczalna wysokość wynosi nie więcej niż 3 m, 

b) dopuszczalna szerokość wynosi nie więcej niż 1 m; 

5) w formie flagi plażowej: 

a) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na terenie plaż, 

b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 3 m i szerokości nie większej niż 0,8 m, 

c) nakazuje się zastosowanie jednolitego koloru znaków w monochromacie, 

d) nakazuje się zastosowanie jednolitego tła w kolorze białym, lub w barwach gminy. 

7. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych przenośnych: 

1) w formie witacza wejściowego: 

a) dopuszcza się witacz wejściowy w formie pulpitu, albo stojak reklamowy 

dwustronny o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy w formacie nie 

większym niż drobny, 

b) dopuszcza się wyłącznie elementy konstrukcyjne drewniane, szklane i z prętów 

giętych (metaloplastyki), 

c) dopuszcza się wykonanie reklamy wyłącznie technikami plastycznymi, z 

wyłączeniem witacza w formie pulpitu, 

d) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie w obrębie ogródków gastronomicznych, 

e) dopuszcza się eksponowanie jedynie w godzinach otwarcia lokalu; 

2) w formie powłok pneumatycznych oraz innych przestrzennych urządzeń reklamowych: 

a) dopuszcza się wyłącznie w miejscach odbywania się imprez masowych oraz innych 

wydarzeń okolicznościowych lub w pasach drogowych dla wydarzeń odbywających 

się na obszarze Gminy, 

b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 10 m. 

3) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się na 

obszarach przestrzeni publicznej. 



 
 
 

 
 

 

8. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: 

1) obowiązuje dostosowanie skali i formy obiektów małej architektury do istniejącego 

krajobrazu kulturowego oraz do charakteru wnętrz urbanistycznych i krajobrazowych;  

2) w przypadku lokalizacji w odległości do 50 m od obiektów w gminnej ewidencji zabytków 

z użyciem takich samych materiałów; 

3) dopuszcza się lokalizację fontann o formie przestrzennej; 

4) gabaryty: 

a) z wyjątkiem istniejących obiektów kultu religijnego oraz z wyłączeniem terenów 

użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, maksymalna wysokość 4m, 

b) maksymalna wysokość obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej, w 

szczególności: huśtawek, drabinek 4 m, 

c) maksymalna wysokość obiektów użytkowych służących utrzymaniu porządku 2 m, 

d) maksymalna wysokość posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury 

ogrodowej 3m; 

5) standardy jakościowe: 

a) komponowanie obiektów małej architektury w jednolitej stylistyce z nawierzchnią i 

oświetleniem, 

b) z wyjątkiem elementów wyposażenia placów zabaw, zachowanie naturalnych 

kolorów materiałów, a w przypadku lakierowanych obiektów małej architektury, 

stosowanie lakierów w odcieniach bieli, szarości, beżu, brązu,  

c) dla elementów wyposażenia pasa drogowego, dla których kolorystyka nie jest 

określona w przepisach odrębnych, stosowanie barw określonych w lit. b; 

6) z wyjątkiem elementów wyposażenia placów zabaw, obowiązuje wykorzystanie drewna, 

metalu, odlewów żeliwnych, kamienia naturalnego, materiałów ceramicznych, betonu 

architektonicznego, szkła przezroczystego i jego imitacji; 

7) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób 

niepełnosprawnych i starszych, poprzez: stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in.: rozwiązania jednopoziomowe, 

pochylnie, windy, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stosowanie elementów 

orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. nawierzchnie fakturowe na ciągach 

pieszych wykorzystujące różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki 

z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe identyfikujące określone miejsca. 

9. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania ogrodzeń: w obrębie obszarów objętych 

ochroną konserwatorską obowiązuje stosowanie ogrodzeń kontynuujących tradycję regionalną w 

zakresie form, materiałów i kolorystyki, tj. ogrodzeń ażurowych (najlepiej drewnianych) o układzie 

szczeblin poziomym lub pionowym, z dopuszczeniem niskiej (do wysokości 0,3 m) podmurówki 

kamiennej lub ceglanej. 

 

 

§ 15. Ustalenia szczegółowe dla Strefy 4 – ciszy reklamowej 

1. Maksymalna liczba szyldów: 

1) na budynek 

a) jeden szyld główny na każdą elewację budynku, 

b) jeden szyld w formie pylonu, 

c) jeden szyld w formie flagi na jednym maszcie flagowym; 

2) na lokal: 

a) jeden szyld równoległy usytuowany na każdej elewacji lokalu, 

b) jeden szyld na szybie usytuowany na każdej elewacji lokalu,  

c) jeden szyld semaforowy na każdą elewację lokalu, 

d) jeden szyld wizytówkowy przy każdym funkcjonującym wejściu do budynku 

prowadzącym do podmiotu reklamy lub na pylonie zbiorczym przed wejściem, 

e) dodatkowo szyld: 

-na falbanach, 

-na potykaczu lub na witaczu wejściowym, 

-na elementach ogródka gastronomicznego. 



 
 
 

 
 

 

2. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów szyldów, z zachowaniem następujących 

zasad:  

1) szyldów równoległych: 

a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,  

b) wyśrodkowany względem podziałów pionowych osi kompozycyjnych budynku albo 

świateł otworów okiennych i drzwiowych, 

c) w formie tablicy pełnej lub przestrzennych lub płaskich znaków bez tła, 

d) łączna  powierzchnia  szyldów  na  budynkach  i  kubaturowych  obiektach 

budowlanych nie może przekraczać 5 % powierzchni danej elewacji; 

2) szyldów semaforowych: 

a) w formie kasetonu, logotypu, liter przestrzennych lub malowanych, neonu, 

b) w odległości nie mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu, 

c) w odległości od płaszczyzny sytuowania do najdalej wysuniętego punktu szyldu nie 

większej niż 1,2 m, z uwzględnieniem wysięgnika, 

d) o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większej niż 0,5 m2, 

e) w odległości nie mniejszej niż 10 m pomiędzy szyldami semaforowymi; 

3) szyldów wizytówkowych: 

a) przy wejściu do budynku w obrębie parteru lub kondygnacji, na której znajduje się 

wejście do lokalu z zewnątrz, o dopuszczalnej powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy nie większej niż formatu drobnego oraz z nakazem zachowania jednakowej 

wielkości dla wszystkich szyldów w obrębie obszaru ich sytuowania, 

b) na pylonie wizytówkowym o szerokości do 1 m i wysokości do 3 m włącznie, 

zlokalizowanego przy wejściu lub wjeździe na nieruchomość, 

c) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia o dopuszczalnej powierzchni służącej 

ekspozycji reklamy nie większej niż formatu drobnego, z nakazem zachowania 

jednakowej wielkości i proporcji dla wszystkich szyldów w obrębie powierzchni ich 

sytuowania; 

4) szyldów na szybie: 

a) sytuowany w witrynach, w otworach okiennych i drzwiowych, 

b) w formie wyklejanej lub malowanej, 

c) o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 20% powierzchni otworu, w którym 

się znajduje.  

5) w formie nadruków, logotypu, liter malowanych na lambrekinach markiz znajdujących się 

w parterach budynków, na falbanach, na potykaczu, na witaczu wejściowym, na elementach 

ogródka gastronomicznego, w formacie nie większym niż drobny. 

3. Dopuszcza się sytuowanie na obiektach niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych z zachowaniem następujących zasad: 

1) w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m² i grubości nie większej niż 0,1 m 

umieszczonej na elewacji budynku;  

2) w formie wyklejenia szyb lokalu niemieszkalnego znajdującego się w parterze budynku lub 

kiosku na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni okna lub drzwi; 

3) na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie reklamy na lambrekinach markiz i parasoli oraz na innych 

elementach wyposażenia ogródków gastronomicznych,  

b) dopuszcza się reklamę wyłącznie w formie znaków bez tła, w szczególności nazwy 

lub logotypu działalności albo nazwy lub logotypu sponsora obiektu wyposażenia 

ogródka, 

c) dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m; 

4) na obiektach małej architektury innych niż wyposażenie ogródków gastronomicznych: 

a) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej zawierającej jedynie informacje o 

inwestorze, firmie projektującej, budowlanej realizującej obiekt, 

b) dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej o powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy w formacie nie większym niż drobny na każdy obiekt; 

5) w formie nadruków na siatkach budowlanych umieszczanych na rusztowaniach na czas 

trwania robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku: 

a) reklama nie może zajmować więcej niż 50% powierzchni siatki budowlanej, 



 
 
 

 
 

 

b) na okres nie dłuższy niż 1 rok, przy czym reklamę można ponownie umieścić nie 

wcześniej niż 5 lat po upływie ostatniego zakończonego okresu; 

6) umieszczane na ogrodzeniu placu budowy na okres nie dłuższy niż 1 rok; 

7) umieszczane na elewacji budynku handlowo-usługowego o łącznej powierzchni ekspozycji 

nie większej niż 20% powierzchni jednej elewacji, przy czym powierzchnia jednego 

urządzenia nie może przekraczać 2 m². 

4. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem, z zachowaniem następujących zasad: 

1) w formie tablicy kierunkowej; 

2) w formie flagi plażowej: 

a) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na terenie plaż, 

b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 3 m i szerokości nie większej niż 0,8 m, 

c) nakazuje się zastosowanie jednolitego koloru znaków w monochromacie, 

d) nakazuje się zastosowanie jednolitego tła w kolorze białym, lub w barwach gminy. 

5. Dopuszcza się sytuowanie niżej wymienionych rodzajów tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych przenośnych: 

1) w formie witacza wejściowego: 

a) dopuszcza się witacz wejściowy w formie pulpitu, albo stojak reklamowy 

dwustronny o łącznej powierzchni służącej ekspozycji reklamy w formacie nie 

większym niż drobny, 

b) dopuszcza się wyłącznie elementy konstrukcyjne drewniane, szklane i z prętów 

giętych (metaloplastyki), 

c) dopuszcza się wykonanie reklamy wyłącznie technikami plastycznymi, z 

wyłączeniem witacza w formie pulpitu, 

d) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie w obrębie ogródków gastronomicznych, 

e) dopuszcza się eksponowanie jedynie w godzinach otwarcia lokalu; 

2) w formie powłok pneumatycznych oraz innych przestrzennych urządzeń reklamowych: 

a) dopuszcza się wyłącznie w miejscach odbywania się imprez masowych oraz innych 

wydarzeń okolicznościowych lub w pasach drogowych dla wydarzeń odbywających 

się na obszarze Gminy, 

b) dopuszcza się o wysokości nie większej niż 10 m; 

3) w formie ekspozytorów umieszczanych na terenie wydarzenia odbywającego się na 

obszarach przestrzeni publicznej. 

6. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: 

1) w elementach małej architektury należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim 

standardzie jakościowym i technologicznym; 

2) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych, należy uwzględnić potrzeby osób 

niepełnosprawnych i starszych, poprzez: stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in.: rozwiązania jednopoziomowe, 

pochylnie, windy, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stosowanie elementów 

orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących, np. nawierzchnie fakturowe na ciągach 

pieszych wykorzystujące różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki 

z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe identyfikujące określone miejsca. 

7. Ustala się szczegółowe zasady i warunki sytuowania ogrodzeń: 

1) dopuszcza się ogrodzenia wokół terenów i obiektów sportowych, placów zabaw, ogródków 

gastronomicznych, wybiegów dla psów, obiektów wymagających biletów wstępu; 

2) w przypadku sytuowania ogrodzenia wokół jednej posesji obowiązuje jeden rodzaj i 

dopasowana wysokość; 

3) dopuszcza się̨ stosownie współczesnych materiałów jak np.: okładziny cementowo-

wapienne, okładziny drewnopodobne, beton architektoniczny, kamień; 

4) gabaryty: 

a) maksymalna wysokość 1,1 m wokół placów zabaw, wybiegów dla psów, obiektów 

wymagających biletów wstępu,  

b) maksymalna wysokość 0,8 m wokół ogródków gastronomicznych,  

c) maksymalna wysokość 5,0 m wokół terenów i obiektów sportowych, terenów 

rekreacyjnych. 



 
 
 

 
 

 

Rozdział 4. 

Przepisy przejściowe 

 

§ 16. 

1. Ustalenia Uchwały nie dotyczą tablic i urządzeń reklamowych nie spełniających warunków 

zawartych w Uchwale, powstałych po dniu 1 stycznia 1989 roku w sposób legalny: na podstawie 

zgłoszenia lub pozwolenia wymaganego w czasie ich wykonania. Zwolnienie z dostosowania do 

ustaleń Uchwały obowiązuje do czasu ich trwałości technicznej. Dopuszcza się wyłącznie bieżącą 

konserwację i remont w rozumieniu definicji zawartych w ustawie Prawo budowlane. Przebudowa, 

w szczególności związana ze zwiększeniem powierzchni tablicy reklamowej i wysokości nośnika 

reklamowego lub jego oświetleniem, wymaga dostosowania do ustaleń niniejszej Uchwały.  

2. Dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych nie spełniających warunków zawartych w 

Uchwale, z wyłączeniem wymienionych w ust.1, określa się maksymalny termin dostosowania do 

zakazów, zasad i warunków określonych w Uchwale: 2 lata z wyjątkiem banerów reklamowych, 

reklam emitujących zmienne światło oraz reklam mobilnych, dla których maksymalny termin 

dostosowania wynosi 1 rok. 

3. Dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się 

następujące warunki dostosowania do zakazów, zasad i warunków zawartych w Uchwale: 

1) nie wymagają dostosowania istniejące tablice reklamowe lub istniejące urządzenia 

reklamowe, których parametry nie przekraczają do 5% wielkości określonych w niniejszej 

Uchwale, a spełniające pozostałe warunki określone w Uchwale; 

2) w przypadku niespełnienia zasad i warunków uzależnionych od wzajemnego dostosowania 

pomiędzy tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi, pierwszeństwa 

dostosowania do przepisów niniejszej Uchwały wymaga tablica reklamowa lub urządzenie 

reklamowe według następującej kolejności: 

a) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe niestanowiące elementu wiaty 

przystankowej, 

b) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe o większej powierzchni ekspozycji 

reklamy, 

c) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe wyższe względem poziomu najbliższej 

krawędzi jezdni, 

d) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe bliższe do skrzyżowania dróg, 

e) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe umieszczone później w danej 

lokalizacji; 

3) w przypadku konieczności usunięcia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych 

niespełniających wymogów, należy usunąć także elementy mocujące lub konstrukcyjne, a 

miejsce mocowania lub posadowienia należy przywrócić do stanu poprzedniego. 

4. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały obiekty małej architektury nie wymagają 

dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w niniejszej Uchwale. 

5. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały ogrodzenia, które do dnia wejścia w życie 

Uchwały uzyskały pozytywne stanowisko właściwego organu, nie wymagają dostosowania do 

zakazów, zasad lub warunków określonych w niniejszej Uchwale. Dla pozostałych ogrodzeń nie 

spełniających warunków zawartych w Uchwale określa się maksymalny termin dostosowania do 

zakazów, zasad i warunków określonych w Uchwale: 3 lata. 

 

 

Rozdział 5. 

Przepisy końcowe 

 

§ 17. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 18. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.   
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LIII/385/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kosakowo 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych  oraz  rodzajów  materiałów  budowlanych,  z jakich  mogą  być  wykonane,   
był  wyłożony  do publicznego  wglądu  od  11 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r.  Uwagi  można  było  
składać  w nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  24  lutego 2021 r.  
W związku wyłożeniem do publicznego wglądu do projektu uchwały wpłynęły 4 pisma z uwagami, z 
których jedna nie została uwzględniona. 
 

Uwaga wniesiona w dniu 03.02.2021 r. przez osobę prywatną.  
Treść uwagi :  
Uwaga dotycząca wprowadzenia postanowień, iż wszelkie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe 
znajdujące się na nieruchomości winny służyć wyłącznie oznaczeniu działalności gospodarczej 
prowadzonej przez przedsiębiorcę w ramach tej nieruchomości, w szczególności oznaczenia asortymentu 
oferowanego w ramach prowadzonego obiektu. 
 

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Regulacje zaproponowane w projekcie Uchwały w zasadniczy sposób ograniczają możliwości 
sytuowania tablic reklamowych, nie mogą jednak odnosić się do ich treści. Ustawodawca przewidział 
możliwość określania gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaj materiałów budowlanych - i te 
zostały określone. 
 
 
 
 

      


