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Relacja z dyskusji nr 2 

tytuł: „reklamAKCJA”: Wyniki badań i przykłady z innych miast 

data: 12.06.2014r.  

 

Dyskusje poprowadziła Anna Dudzińska (Radio Katowice), a udział w niej wzięli: dr inż. 

arch. Agnieszka Bugno-Janik (WA PŚ), Igor Śmietański (wiceprezydent Tychów), 

Mariusz Cup (naczelnik wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UM 

Chorzowa). 

 

Wprowadzeniem do dyskusji była krótka prezentacja dotycząca ilości reklam na ul. 3 maja 

przygotowana przez studentów architektury Wyższej Szkoły Technicznej. Jacek 

Rymaszewski mówił o 641 reklamach znajdujących się na długości 580 metrowej ulicy. 

Ponad 1 reklama na 1 metr bieżący ulicy, ponad 2 reklamy na jedną prowadzoną działalność 

gospodarczą. Powierzchnia elewacji budynków wynosi więcej niż powierzchnia 

pełnowymiarowego boiska piłkarskiego a około 5% zasłaniają reklamy i szyldy. Autor podał 

również przybliżoną kwotę jaką trzeba byłoby zapłacić, by wynająć wszystkie nośniki 

reklamowe przy tej ulicy na jeden miesiąc – około 120 tysięcy złotych. 

Czy jest to dużo czy mało – nie jest łatwo określić. Należałoby w podobny sposób 

przeanalizować inne ulice handlowe w innych miastach i porównać wskaźniki. Faktem jest 

jednak to, że brak jakichkolwiek zasad w umieszczaniu reklam odbija się negatywnie w 

przestrzeni – nie tylko ze względów estetycznych. Okazuje się bowiem, że większość reklam 

wisi powyżej 3m nad poziomem ulicy – jednocześnie nie docierając ze swoją treścią do 

większości przechodniów. W dodatku ten kogo stać – może umieścić reklam nawet 

kilkanaście, gdzie tylko chce. Ktoś skromniejszy powiesi jedną elegancką tabliczkę przy 

wejściu do lokalu narażając się na to, że sąsiad go „zakrzyczy” swoimi żółto-niebieskimi 

tablicami. Trwa ciągła walka o klienta, a wygrywają w niej silniejsi i ci, którzy głośniej krzyczą. 

Wprowadzenie pewnych zasad mogłoby zatem dać większe szanse tym najsłabszym. 

 

Kolejna prezentacja, wygłoszona przez Agatę Janko z koła naukowego AREA z 

Uniwersytetu Ekonomicznego, pokazała niezwykle ciekawe narzędzie – reklamową mapę 

miasta. Studenci i wolontariusze w ramach projektu ECO21 i happeningu „Łowcy reklam” 

zinwentaryzowali 20 ulic w centrum Katowic a następnie zdjęcia i ilości reklam nanieśli na 

mapę dostępną przez Internet. Mapa, choć jest dopiero w początkowej fazie tworzenia już 

daje mnóstwo informacji o tym problemie. Widać na niej miejsca występowania reklam 

wielkoformatowych i świetlnych, gdzie jest ich największe natężenie, gdzie można mówić o 

ich nadmiarze. Uzupełniona została również informacja o ilości reklam na ul. 3 Maja. 
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Okazuje się bowiem, że gdyby wziąć pod uwagę również reklamy w podwórzach i bramach, 

liczba wzrasta do prawie 800. 

Informacje te bardzo zainteresowały wiceprezydenta Tychów, który wyraził podziw dla 

wykonanej pracy i zaproponował studentom praktyki wakacyjne przy sporządzaniu takiej 

inwentaryzacji na zlecenie Urzędu. Tylko posiadając wiedzę na temat reklam, szyldów i ich 

występowaniu można skutecznie przeciwdziałać chaosowi – ustalając chociażby zasady, 

które będą do zaakceptowania zarówno przez mieszkańców, przedsiębiorców jak i np. 

konserwatorów zabytków i architektów. 

 

Igor Śmierański mówił także o takich zasadach, które już zostały wprowadzone w ramach 

zarządzenia prezydenta miasta. Zasady te w dużej mierze naśladują zapisy projektu Ustawy 

Prezydenta RP (jeszcze nie uchwalonej) np. w kwestii wyznaczanie obszarów objętych 

poszczególnymi zasadami. Inaczej traktuje się bowiem reklamę na terenach parków 

miejskich, inaczej na obszarze zabudowy mieszkaniowej a jeszcze inaczej w ścisłym 

śródmieściu. Zapisy te pozwalają tak dostosować zasady, by dawały przedsiębiorcom więcej 

swobody tam gdzie nie szkodzi to krajobrazowi miasta, jednocześnie ograniczając ich 

możliwości tam gdzie zwarta zabudowa, liczne kamienice czy zabytki skłaniają do większej 

dbałości o wygląd elewacji. 

 

Ostatnia prezentacja, wygłoszona przez studentów Wydziału Prawa i Administracji 

Agnieszkę Zielińską i Jakuba Janczyka, dotyczyła konkretnych istniejących zapisów 

prawnych, które obowiązują w Polsce. Dowiedzieliśmy się m.in. tego, że obustronna reklama 

na przyczepie nie jest przez prawo traktowana wyłącznie jako „pojazd”. Wyrok 

wrocławskiego sądu nie pozostawia złudzeń, że jednak dalej jest to reklama, a jako taka 

wymaga zgody zarządcy drogi do jej umieszczenia. Co więcej – nawet nawet po uzyskaniu 

takiej zgody właściciel reklamy powinien opłacić stosowny podatek od zajęcia pasa 

drogowego, który jest proporcjonalny za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni. I 

tak okazuje się, że umieszczenie reklamy przy ulicy może spowodować, że właściciela 

będzie ściągać nie policja czy straż miejska a Urząd Skarbowy. 

Kolejne zapisy mówiły o tym, że kto umieszczając reklamę, afisz, ogłoszenie i in. w miejscu 

do tego nieprzeznaczonym podlega karze grzywny. Dotyczy to m.in. ulotek przyklejanych do 

latarni czy przystanków autobusowych – a także plakatów wyborczych (w kontekście 

ostatnich wyborów do parlamentu). Wg prawa karane powinno być również „oszpecenie” 

przestrzeni. Niestety wiele z wymienionych przepisów jest nieprecyzyjnych co pozwala na ich 

interpretację. 
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Podkreślał ten fakt naczelnik Mariusz Cup z Chorzowa. Władze miasta niejednokrotnie 

podejmowały walkę z samowolnie umieszczanymi reklamami, z omijaniem prawa i 

wykorzystywaniem luk prawnych. Opowiedział o 3-letniej walce miasta z właścicielem 

reklamy umieszczonej nielegalnie na ul. Wolności. Za jej zdjęcie właściciel domagał się 300 

tysięcy złotych odszkodowania za poniesione straty finansowe, co pokazuje na jak daleko 

idącą bezczelność pozwalają przepisy. 

 

Przykłady zarówno z Chorzowa i Tychów prowadziły do wniosku, że wielką szansą dla 

samorządów będzie wprowadzenie w życie prezydenckiej Ustawy. Apel o przyspieszenie 

prac nad jej uchwaleniem napisało warszawskie stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim. 

Spotkało się ono z poparciem wielu instytucji i organizacji z całego kraju. Jak się okazuje 

również przedstawiciele samorządów ze Śląska widzą taką potrzebę. 

 

Ostatnia część dotyczyła pozytywnych przykładów z innych miast. Pani Agnieszka Bugno-

Janik wspomniała o Park Kulturowym w Krakowie, opowiadała też o swojej współpracy z 

gliwickim samorządem. Razem z kołem naukowym antyRAMA prowadziła działania mające 

na celu promocję dobrych przykładów – nagradzanie za reklamę wysokiej jakości. Pokazane 

zostały wizualizacje przedstawiające z jednej strony ulicę Zwycięstwa obecnie a z drugiej – 

jak mogłaby wyglądać gdyby zlecić wykonanie profesjonalnej reklamy i szyldów 

profesjonalistom. Nie oznaczałoby to od razu wyższych kosztów wykonania reklamy 

natomiast na pewno lepiej wpisywałaby się ona w elewację kamienicy, byłaby lepiej 

wyeksponowana, bardziej czytelna a w dodatku – spełniałaby wymogi planów miejscowych, 

które obowiązują w Gliwicach od 10 lat, a które w żaden sposób nie przyczyniły się do 

zmniejszenia chaosu wizualnego. 

Podobny plan miejscowy został wprowadzony w Katowicach w zeszłym miesiącu. Wzbudziło 

to pozytywny odbiór wśród architektów i urzędników, którzy otrzymali w ten sposób 

narzędzie do utrzymania ładu przestrzennego w zakresie reklamy na danym obszarze. 

Mariusz Cup podkreślał, że obecnie zagadnienia estetyki przestrzeni publicznych zawierają 

się głównie w przepisach o planowaniu przestrzennym a więc to właśnie miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego powinny być najskuteczniejszym narzędziem w 

ograniczaniu chaosu wizualnego. 

Tak niestety nie jest, co potwierdzają wszyscy zaproszeni goście. Niejasne są zasady 

egzekwowania przepisów, zapisy planów miejscowych są bezradne wobec chociażby 

banerów przyczepianych drutem do balustrad zabytkowych kamienic. Nie ma żadnej służby, 

która mogłaby taką reklamę usunąć. 
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Plan miejscowy, który wzbudził w zeszłym miesięcy nadzieję w Katowicach jest zatem 

faktem bardzo wymownym. Po pierwsze jest pierwszą dotąd próbą systemowego podjęcia 

tematu przez władze samorządowe tego miasta. Próbą podjętą z 10-letnim opóźnieniem w 

stosunku do innych miast. W dodatku próbą, która w tych miastach się nie powiodła. 

 

Ważną kwestią podkreślaną przez wszystkich uczestników dyskusji była edukacja. Edukacja 

w dziedzinie sztuki, architektury, plastyki i to od najmłodszych lat przez cały proces 

kształcenia. Mówiono o bezguściu panującym w Polsce, o tym, że jako naród nie potrafimy 

odróżniać tego co ładne od tego co brzydkie. Urzędnicy nie powołują się na zapisy o 

„oszpeceniu krajobrazu”, bo po pierwsze sami nie czują się kompetentni w tej kwestii. Po 

drugie obawiają się, że (jak w przypadku Chorzowa) właściciel takiej reklamy będzie 

domagał się odszkodowania (przecież wg niego jego reklama jest ładna), narażając tym 

samym miasto na koszty. Po trzecie, że nie ma podstaw prawnych, by mówić ludziom o tym 

co jest estetyczne. No i oczywiście wymieniany powszechnie argument, że „o gustach się nie 

dyskutuje”. 

Swoją pomoc w tej kwestii zaproponował prezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia 

Architektów. Mówił, że jeśli będzie taka potrzeba architekci z SARP i z Izby, mogą wydawać 

opinię o estetyce poszczególnych reklam co mogłoby być pewnym argumentem podczas 

rozpraw sądowych. Nie chodzi jednak o to, by walczyć z przedsiębiorcami za wszelką cenę. 

Zachęcał raczej do podjęcia prób, które za jakiś czas zaczną przynosić efekty. Każdy 

przedsiębiorca, który wykona swoją reklamę zgodnie z prawem, z pomocą specjalisty – 

projektanta (podkreślano nieocenioną pomoc studentów ASP i architektury), który zadba o 

to, by dobrze korespondowała ona z otoczeniem, mógłby liczyć np. na pomoc miasta w jego 

realizacji albo chociaż na nagrodę w konkursie na najładniejszą elewację – czyli dodatkową 

promocję swojej działalności. 

 

Podsumowanie i komentarz: 

Problem reklamy zewnętrznej leży w jej nadmiarze i niskiej estetyce. By ograniczać jej ilość 

można stosować liczne narzędzia prawne, które powinny być egzekwowanie przez m.in. 

straż miejską, nadzór budowlany, urząd skarbowy lub chociaż służby sprzątające. 

Przeprowadzone przez nas badania, choć ciągle jeszcze rozwijane, już pokazują, że co 

najmniej 75% wszystkich szyldów i reklam w Katowicach pojawiło się poza wiedzą i kontrolą 

jakiegokolwiek urzędu. 

Samorządy mogą też stosować przepisy specjalne jak plany miejscowe, parki kulturowe czy 

zarządzenia prezydentów. Są to procedury zwykle kosztowne w realizacji, często budzące 
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społeczny sprzeciw i żądania odszkodowawcze. Co więcej – bez ich egzekwowania nie 

przyniosą żadnych pozytywnych skutków. Przykład Krakowa pokazuje, że utrzymanie w 

ładzie Parku Kulturowego wymaga dużych nakładów finansowych np. na działanie straży 

miejskiej współpracującej ściśle z plastykiem miejskim. Wiele nadziei budzi zatem Ustawa o 

krajobrazie Prezydenta RP, która niestety od wielu miesięcy czeka na głosowanie. 

Zadziwia jednak fakt jak bardzo polskie prawo i służby są bezradne wobec tego problemu. 

Wydaje się, że problem nie tkwi w słabym egzekwowaniu prawa przez urzędy, lecz raczej w 

powszechnym jego nieprzestrzeganiu przez przedsiębiorców i takim samym przyzwoleniu na 

to przez resztę obywateli. Póki ktoś nie powiesi reklamy na naszym oknie albo billboardem 

nie zasłoni pomnika Papieża – jesteśmy na to obojętni. To co nas zatem wyróżnia w 

porównaniu do innych krajów Europy to nie jakość przepisów czy wydajność służb miejskich 

lecz stosunek obywateli do przestrzegania prawa i niepostrzeganie ładu przestrzennego jako 

wartości. 

 

Zatem ci, którzy nastawiają się na szybki efekt muszą uzbroić się w cierpliwość. Niezależnie 

od licznych (martwych) przepisów należałoby spojrzeć na drugi wspomniany problem: 

estetykę i edukację. 

 

Być może zamiast uchwalać drogie plany miejscowe należałoby te same pieniądze 

przeznaczyć na edukację w szkołach, drobne dofinansowania dla studentów studiów 

projektowych, którzy w ramach praktyk zawodowych mogliby realizować projekty dla 

przedsiębiorców? Konkursy około-architektoniczne promujące dobre przykłady, darmowe 

szkolenia dla przedsiębiorców z promowania swojej działalności czy zwiększenie ilości 

bezpłatnych miejskich nośników reklamowych, również wydają się być dobrą drogą. Dobrą o 

tyle, że tańszą i nie budzącą powszechnego sprzeciwu społeczeństwa. Z punktu widzenia 

urzędów jednak często gorszą – wymagającą wieloletniej i systemowej pracy, które z 

pewnością nie przyniesie spektakularnego efektu na 3 miesiące przed wyborami.  

 


