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 Ustalenia planu mogą ograniczać własność i takie 
regulacje nie stanowią naruszenia prawa, o ile 
dzieje się to z poszanowaniem jego norm, w tym 
również zasady proporcjonalności. Wymóg 
proporcjonalności ingerencji oznacza 
konieczność zachowania proporcji pomiędzy 
ograniczeniem danego konstytucyjnego prawa 
lub wolności (czyli nałożonymi na jednostkę 
obciążeniami), a zamierzonym celem 
(pozytywnym efektem) danej regulacji prawnej.

https://sip.lex.pl/


 1. Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i 
warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 2. W odniesieniu do szyldów w uchwale, o której mowa w 
ust. 1, określa się zasady i warunki ich sytuowania, 
gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być 
umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot 
prowadzący na niej działalność.

 3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może 
ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem 
szyldów.

 4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa 
miejscowego.



 Czy rada gminy może ograniczyć się do 
określania zasad sytuowania tylko jakichś 
obiektów (np. reklam i zrezygnować z 
ogrodzeń)?

 Czy może zrezygnować np. z ustalenia 
gabarytów lub rodzajów materiałów 
budowlanych?

 Nie



 Tak samo niedopuszczalny, jak w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego

 Dotyczy to np. uzgodnień z plastykiem 
miejskim, czy głównym architektem miasta



 Podmiot prowadzący na danej nieruchomości 
działalność, a nie jej właściciel. Nie jest 
ważne, czy podmiot ten ma jakiekolwiek 
prawo do nieruchomości.

 Jeżeli kilka podmiotów prowadzi działalność 
na nieruchomości – można umieścić co 
najmniej kilka szyldów.



 Opłaty reklamowej nie pobiera się, jeżeli 
tablice lub urządzenia reklamowe nie są 
widoczne z przestrzeni dostępnych 
publicznie.

 Co to jest :przestrzeń dostępna publicznie”?

 Obszar przestrzeni publicznej? – obszar o 
szczególnym znaczeniu dla mieszkańców

 Miejsce publiczne? – każde miejsce dostępne 
dla ogółu



 Określanie formatu reklamy:

 Format mały – powierzchnia ekspozycji 
reklamy do 2 metrów kwadratowych włącznie

 Format średni – powierzchnia ekspozycji 
reklamy do 8 metrów kwadratowych włącznie

 Format duży – powierzchnia ekspozycji 
reklamy do 20 metrów kwadratowych 
włącznie



 Zabrania się umieszczania tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych na 
terenach „zieleni urządzonej” (w 
szczególności parków)

 Brakuje jednoznacznego określenia granic 
terenów urządzonej zieleni



 Zabrania się sytuowania tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych na wolno stojących 
nośnikach w sposób, który ogranicza 
widoczność kamer monitoringu miejskiego.

 Brak sprecyzowania terytorialnego ograniczeń

 Kto miałby decydować o tym, czy widoczność 
jest w danym przypadku ograniczona?



 Obiekty małej architektury powinny być 
wykonane z materiałów wysokiej jakości 
(takich jak cegła, metal, szkło, drewno), w 
miarę możliwości mają być jednorodne w 
zakresie kolorystyki.

 W miarę możliwości – nie wyraża nakazu, 
dopuszczenia, ani ograniczenia.



 Wymóg podejmowania kolejnych czynności 
związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem 
zasad odnosi się również do ich zmiany (w 
tym np. dotyczącej terminu dostosowania 
istniejących obiektów małej architektury, 
ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych do 
nowych wymogów)



 Regulacje mpzp obowiązujących w dniu 
wejścia w życie ustawy i przyjętych na 
podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 upzp
obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały 
reklamowej

 Chodzi o plany nad do których procedowania 
przystąpiono po 21.10.2010?

 Nie – inne mpzp również



 Regulacje takie często wynikały z 
postanowień planów ochrony obszarów 
chronionych

 Były częścią planów dotyczących ochrony 
zabytków

 Ponadto postanowienia mpzp tracą moc 
również, gdy w uchwale reklamowej nie 
zostały zawarte analogiczne regulacje



 1. Podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub 
urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały, o 
której mowa w art. 37a ust. 1, podlega karze pieniężnej.

 2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, karę pieniężną wymierza się odpowiednio 
właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub 
posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu 
budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową 
lub urządzenie reklamowe.

 3. Karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wójt 
(burmistrz, prezydent miasta).

 4. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ 
wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania 
tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do 
przepisów, o których mowa w ust. 1, albo usunięcia tablicy 
lub urządzenia.



 zgodnie z art. 37e ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w 
przypadkach kar pieniężnych stosuje się 
przepisy ordynacji podatkowej

 Art.. 2a ordynacji podatkowej - niedające się 
usunąć wątpliwości co do treści przepisów 
należy interpretować na korzyść podatnika.



 1. Jeżeli przedmiotem postępowania 
administracyjnego jest nałożenie na stronę 
obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie 
stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają 
wątpliwości co do treści normy prawnej, 
wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść 
strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne 
interesy stron albo interesy osób trzecich, na 
które wynik postępowania ma bezpośredni 
wpływ.



 § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania 
administracyjnego jest nałożenie na stronę 
obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie 
stronie uprawnienia, a w tym zakresie 
pozostają niedające się usunąć wątpliwości co 
do stanu faktycznego, wątpliwości te są 
rozstrzygane na korzyść strony.



 Przez administracyjną karę pieniężną rozumie 
się określoną w ustawie sankcję o charakterze 
pieniężnym, nakładaną przez organ 
administracji publicznej, w drodze decyzji, w 
następstwie naruszenia prawa polegającego 
na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu 
zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie 
prawnej albo jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej.



 § 1. Organ administracji publicznej, w 
drodze decyzji, odstępuje od nałożenia 
administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje 
na pouczeniu, jeżeli:1) waga naruszenia 
prawa jest znikoma, a strona zaprzestała 
naruszania prawa lub



 § 1. Organ administracji publicznej, który nałożył 
administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w 
przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
publicznym lub ważnym interesem strony, może 
udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary 
pieniężnej przez:1) odroczenie terminu wykonania 
administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na 
raty;

 2) odroczenie terminu wykonania zaległej 
administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na 
raty;

 3) umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w 
całości lub części;

 4) umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.




