
„Analiza procesu estetyzacji 

przestrzeni publicznej Miasta 

Gdyni”

Jacek Piątek
Kierownik Biura Plastyka Miasta

Urząd Miasta Gdyni









Krótka historia „estetyki” w polskim 

prawie.



Nadanie praw miejskich Gdyni - luty 1926 r.







W roku 2003 zmienia się § 4  



O estetyce Gdyni w 1934 r. …



Komisariat Rządu ukarał już 100 osób …



Dotkliwe kary do 60 zł !!!



Historia gdyńskiego szyldu…









W roku 1934 r. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet przy współudziale 

Towarzystwa   Kupców   Samodzielnych  i   pod  protektoratem  

prezesa

Izby  Przemysłowo-Handlowej  i   dyrektora  Polskarobu  ogłosił  

konkurs

na  najpiękniejsze i najlepiej  oświetlone okno  wystawowe w 

Gdyni.

W konkursie udział wzięło 43 właścicieli firm handlowych.

„U kupców dekorujących swe okna wrzała przez kilka dni praca- każdy 

chciał 

godnie stanąć do tej szlachetnej rywalizacji.”



Dom Bławatów ul.10 Lutego 6.
Okno nagrodzone dyplomem.



A. Frostówna ul. Starowiejska nr.16. Najmodniejsze kapelusze damskie.
Okno nagrodzone dyplomem.



T. Różkowski ulica Świętojańska 14 telefon 13-25. 
Specjalny sklep rzeźnicko wędliniarski.

Okno nagrodzone dyplomem.

P. Anflikowa ul. Świętojańska 13. Najmodniejsze 
artykuły damskie i kąpielowe.

Okno nagrodzone II. Nagrodą. Nagroda w postaci 
słonia z bursztynu.

„za bardzo gustowne i z prawdziwym smakiem 
artystycznym rozmieszczenie

poszczególnych przedmiotów.”



80 LAT PÓŹNIEJ MIASTO GDYNIA ZORGANIZOWAŁO KONKURS 

„NA NAJLEPSZY SZYLD I NAJCIEKAWIEJ ZAARANŻOWANĄ WITRYNĘ 

SKLEPOWĄ”



Promujemy dobre rozwiązania szyldziarskie. 

Rozmawiamy 

o chaosie informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej



Organizujemy cykliczne warsztaty projektowania 

szyldów dla dzieci i młodzieży - Obserwatorium zmian 

Infobox Gdynia 



Zapraszamy na wykłady autorytetów z dziedziny 

architektury, historii sztuki, designu, projektowania 

graficznego, psychologii społecznej, marketingu, itp. -

Gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych 



Prowadzimy warsztaty dla przedsiębiorców, dialog 

z branżą reklamową, organizujemy debaty ze 

specjalistami 

- Centrum Designu, Pomorski Park Naukowo 

Technologiczny



5 min rozmowy telefonicznej…



… 32 banery zniknęły po 2 dniach









Projektujemy systemowe rozwiązania do promocji 

wydarzeń miejskich, kulturalnych, artystycznych

i sportowych







Wspieramy stowarzyszenia takie jak „Traffic 

Design”, które realizują projekty poprawy 

szyldów.



Wspieramy przedsiębiorców i doradzamy 

tradycyjne rozwiązania 



Wirtualna ankieta reklamowa oparta na 

modelu 3D Śródmieścia Gdyni



Konsultacje składały się z trzech etapów: 

• nadsyłania wniosków drogą mailową;

• ankiety krajobrazowej;

• Warsztatów;

• na podstawie wyników ankiety oraz podczas 

warsztatów opracowane zostały rekomendacje 

dotyczące szczegółowych zapisów uchwały;



Wyniki badania komputerowego

• Badanie prowadzone było w dniach 5-18 

kwietnia 2016 r.

• Udział wzięły 1892 osoby

• Chęć udziału w warsztatach zadeklarowało 198 

osób

• Nadesłano 44 wnioski, spośród których wiele 

miało charakter wniosków grupowych 

przesłanych przez sieciowe organizacje 

branżowe, spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe oraz rady dzielnic;

• 50 osób wzięło aktywny udział w warsztatach.



Wybierz stwierdzenia, z którymi zgadzasz się w największym stopniu:

Wybierz stwierdzenia, z którymi zgadzasz się w największym stopniu:









Nasz projekt uchwały

• Jest formą  aktualizacji planów

zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje 

też obszary nie objęte planami;

• Uwzględnia rekomendacje opracowane podczas 

wstępnych konsultacji;

• Uwzględnia nowe potrzeby mieszkańców, 

przedsiębiorców, branży reklamowej i gości 

odwiedzających Gdynię;

• Uwzględnia nową formę wyróżnienia i ochrony 

konserwatorskiej obszaru Śródmieścia Gdyni 

jako Pomnika Historii RP



Analiza sankcji prawnych

Skuteczność…..?

Policja, PINB, ZDIZ, Prezydent 

Miasta?
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