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Plan prezentacji

… narzędzia do oceny jakości krajobrazu i monitorowania zmian.

1) Cel projektu.

2) Dla czego warto modelować widoczność powierzchni reklamowych? Czy    
jest ona pomocna w ocenie jakości krajobrazu?

3) Citizen Science – narzędzie WebGIS do partycypacji społecznej w 
sprawie chaosu reklamowego 



Cel naukowy projektu

Celem naukowym projektu jest stworzenie modelu widoczności powierzchni
reklamowych i określenie jego przydatności do badania skali presji widokowej
wywieranej przez reklam na publiczne przestrzenie miejskie.

Warto podkreślić, iż moim celem nie jest usuniecie nośników reklamowych z
przestrzeni miasta, proponuję zestaw narzędzi wspomagających zarządzanie tymi
nośnikami.



Dla czego warto modelować widoczność billboardów reklamowych?

W większości prac planistycznych nośniki reklamowe traktowane są niemalże
„punktowo”, z pominięciem ich podstawowego parametru jakim jest pole widoczności.
Podobnie jak inne „emitory” np. kominy przemysłowe, farmy wiatrowe, maszty GMS,
charakteryzują się pewnym „polem oddziaływania”. Z technicznego punktu widzenia
pomiar wielkości tego pola jest stosunkowo prosty.



Uważam, iż w pracach planistycznych obok takich parametrów jak:
- lokalizacja nośnika reklamowego
- wielkość powierzchni reklamowej
- kolorystyka
- kontekst przestrzenny (system strefowania)

należy dodatkowo uwzględnić pole widoczności jako podstawowy parametr presji
widokowej wywieranej przez nośniki reklamowe.

Nośnik reklamowy 6 x 3 m (Lublin, ul. T. Zana) Wizualizacja pola widoczności nośnika



Przykłady „punktowego” podejścia do nośników reklamowych

Rozporządzenie Prezydenta m.s.t Warszawy z dnia 14.11.2007, Nr 961/2007, pkt. a)

Ustala się minimalne odległości między wolnostojącymi nośnikami reklam i
elementami informacji wizualnej a innymi obiektami:
co najmniej 50 m od pomników i miejsc pamięci oraz pomników przyrody;
co najmniej 20 m od znaków drogowych i znaków MSI
co najmniej 2,5 metra od krawężników jezdni;

Zarządzenie Nr 104/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. (pkt. 4)

Ustala się minimalne odległości między wolnostojącymi nośnikami reklamy:
30 m dla formatu małego i słupów ogłoszeniowo – reklamowych,
50 m dla formatu średniego,
75 m dla formatu standard,
150 m dla formatu wielkiego.



Billboardów jest zdecydowanie mniej!
Czy pozostały już tylko „te dobre” billboardy?
Czy osiągnęliśmy już ład przestrzenny?



Dostrzeżenie problemy chaosu reklamowego (visual pollution) jest niezwykle istotne, a
dotychczasowy trud polskich ustawodawców w zakresie definiowania i
systematyzowania różnego typu nośników reklamowych należy docenić.

Projekt „kodeksu reklamowego” dla Krakowa – system strefowania wraz ze wskazaniem szczegółowych 
wytycznych dotyczących zasad lokalizacji nośników informacji wizualnej (karty wskazań) [źródło: UM Kraków]



https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/projekt-kodeksu-reklamowego-zbliza-sie-koniec-konsultacji,26,2133,1.html

Projekt „kodeksu reklamowego” dla Lublin – system strefowania [źródło: UM Lublin]
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https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/projekt-kodeksu-reklamowego-zbliza-sie-koniec-konsultacji,26,2133,1.html


Analiza widoczności pozwala określić:
- przestrzenny zasięg oddziaływania nośnika reklamowego
- ile nośników reklamowych jest widocznych równocześnie w danym miejscu

Visual Pollution !

Nośnik reklamowy jest rodzajem emitora, i wielkość tej emisji można uwzględnić
w ramach audytu krajobrazowego miast.



Inwentaryzacja nośników reklamowych (Lublin, 2014 r.)



Mapa systemowych nośników reklamowych (3 429 nośników)



Jaki jest społeczny próg 
tolerancji dotyczący liczby 
widocznych nośników 
reklamowych?



Badania opinii publicznej



Pyt. A       Czy podoba Ci się wygląd tej ulicy?
1 – bardzo mi się podoba
2 – podoba mi się
3 – nie wiem
4 – nie podoba mi się
5 – wygląda fatalnie

Pyt. B Liczba billboardów reklamowych na tej ulicy jest:
1 – niezauważalna
2 – niewielka
3 – umiarkowana
4 – duża
5 – zbyt duża

Pyt. C Billboardy reklamowe powodują że ulica wygląda:
1 - bardzo ładnie
2 – ładnie
3 – nie ma znaczenia
4 – brzydko
5 – bardzo brzydko

Na podstawie A. Portella, 2014
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Źródło: Chmielewski et al. 2016.

Liczba widocznych billboardów a subiektywna opinia mieszkańców

Liczba billboardów na tej ulicy jest: …

Analiza regresji ANOVA



Liczba widocznych billboardów a subiektywna opinia mieszkańców

Drzewo klasyfikacyjne – odpowiedzi „4” oraz „5”, wskazujące na efekt Visual Pollution, 
udzielane były w miejscach gdzie widocznych jest więcej niż 7 billboardów reklamowych. 

Pyt. B Liczba billboardów reklamowych na tej ulicy jest:
1 – niezauważalna
2 – niewielka
3 – umiarkowana
4 – duża
5 – zbyt duża

Źródło: Chmielewski et al. 2016.



Wniosek

Porównując liczbę widocznych nośników reklamowych z subiektywną opinią
mieszkańców możemy określić próg tolerancji dla wybranego obszaru.

UWAGA – uzyskana wartość 7 widocznych billboardów dotyczy studium przypadku
wykonanego na ul. T. Zana w Lublinie.



Wniosek

Mapa widoczności nośników reklamowych w ilościowy sposób pozwala zmierzyć 
poziom natężenia chaosu reklamowego.  

Audyt krajobrazowy nośników reklamowych warto wzbogacić o model ich 
widoczności a nie tylko o model ich zagęszczenia.



Na podstawie A. Portella, 2014

WebGIS WebGIS

Ponieważ dotychczasowe metody zbierania danych socjologicznych były dość
kosztowne i nieefektywne, opracowano nowe narzędzie do badania i monitorowania
opinii publicznej na temat chaosu reklamowego (technologia WebGIS).

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=72dd5271e86a414f83f15d40ab51e7d6
http://arcg.is/2nKLqwj


Zakładka nr. 2 – formularz geoankiety (7 pytań zamkniętych)



Zakładka nr. 3 – podsumowanie pytania nr. 1 (mediana w obrębie wnętrz urbanistycznych)

WARSTWY

WYKRESY



Zakładka nr. 3 – podsumowanie pytania nr. 1 (mediana w obrębie wnętrz urbanistycznych)

FILTRY



Zakładka nr. 10 – podsumowanie wszystkich pytań.

Chmielewski Sz., Samulowska M., Lupa M., Lee D., Zagajewski B (po recenzji). Citizen sciences of visual pollution - a cloud-based interactive mapping application.  



Aktualizacja treści mapy odbywa się po zebraniu 1 000 odpowiedzi od
respondentów. Funkcja obliczania trendu pozwala zorientować się czy wybrane
wnętrze urbanistyczne oceniane jest mniej lub bardziej pozytywnie w odniesieniu
do poprzedniego okresu. Opcja ta zaimplementowana została z myślą o
monitoringu efektów wdrażania kodeksu reklamowego w gminie.



Wnioski

1. Model widoczności nośnika reklamowego pozwala obiektywnie określić
przestrzennych zasięg jego oddziaływania. Modele tego typu są standardowo
opracowywane na potrzeby kampanii reklamowych (rating nośników), warto
więc również zastosować tą metodę w ocenie jakości „krajobrazu
reklamowego”.

3. Alternatywnie do zapisów dotyczących minimalnych odległości między
nośnikami reklamowymi, można zaproponować parametr „dopuszczalnej liczby
widocznych nośników reklamowych w danej strefie”. Zapisy kodeksów
reklamowych mogą więc odwoływać się również do takiego wskaźnika
przestrzennego.

2. Określając dozwolone lokalizacje nośników reklamowych należy również
uwzględnić potrzeby rynku OOH – postuluje się aby w pierwszej kolejności
uporządkować „niewydajne nośniki reklamowe”.

4. Monitoring efektów wdrażania kodeksu reklamowego, obok raportu
dotyczącego liczby usuniętych nośników reklamowych, może również
uwzględniać monitoring opinii publicznej.
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