
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/166/2019

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 27 grudnia 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY 
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ

Lp.
*

Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
lub nazwa jednostki

organizacyjnej

i adres

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,

której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie

Burmistrza Miasta Nowy Targ
Uwagi

Uwaga

uwzględniona

Uwaga nie

uwzględniona

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 31.07.2019 Lidl Sp. z o.o. Sp.k. 1. Umożliwienie lokalizacji we 

wszystkich strefach krajobrazowych tablic
kierunkowych na słupach 

oświetleniowych w pasie drogowym, na 

terenach przylegających dróg z 
zachowaniem standardowej kolorystyki 

loga sieci LIDL.

2. Dopuszczenie w III strefie 
krajobrazowej sytuowania urządzeń 

reklamowych w formie pylonu o 

szerokości do 2,5m oraz grubości do 
0,7m.

3. Umożliwienie sytuowania we 

wszystkich strefach krajobrazowych do 2 
szyldów na elewacji budynku przy 

założeniu że nie będą one sytuowane na 

jednej ścianie budynku, z zachowaniem 
standardowej kolorystyki loga sieci LIDL.

4. Umożliwienie sytuowania w III strefie 

krajobrazowej szyldów o  powierzchni do 
6,5m2  i wysokości do 2,5m oraz 

możliwość usytuowania dodatkowego 

szyldu w formie pylonu i totemu 
o szerokości do 2,5m lub tablicy 

o powierzchni do 6,5m2.

3. Uwaga 

uwzględniona
2. Uwaga 

uwzględniona

4. Uwaga
uwzględniona

1.  Uwaga

nie uwzględniona

1.Niniejszy projekt uchwały nie obejmuje sposobu 

realizacji tablic kierunkowych, które regulują odrębne 
przepisy tj. ustawa o drogach publicznych oraz 

rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

3. Niniejszy projekt uchwały nie wprowadza 

ograniczeń w zakresie stosowanej kolorystyki. Uwaga 
dotycząca 2 szyldów na elewacji budynku jest 

niespójna skoro zakłada że szyldy nie będą 

umieszczane na jednej ścianie budynku 
4. Dla budynków o pow. użytkowej pow. 2000m2 

wprowadzono możliwość sytuowania na elewacji 

szyldu o wysokości do 6m.

2. 09.08.2019 1. Zmniejszenie restrykcyjności zapisów 

projektu uchwały. Projekt ne uwzględnia  
faktu, iż działka leży w terenach 

zagospodarowanych o zapisie planu MNU

2216/2 Uwaga częściowo

uwzględniona

Uwaga częściowo

nie uwzględniona

Projekt uchwały wprowadza zakaz sytuowania reklam 

przy drodze krajowej, ale nie pozbawia możliwości 
informowania o  prowadzonej na działce działalności 

w formie szyldu. Doprecyzowano możliwość 



i jako taka nie może być pozbawiona 

możliwości reklamowania prowadzonej 

na niej działalności ( plac wystawowy, 
baza firmowa) a w obecnym kształcie 

projektu uchwały istniejąca reklama 

musiałaby ulec likwidacji. 

lokalizacji szyldów na działkach nie zabudowanych. ( §

10 ust. 1 pkt.1 lit. a)

3. 13.08.2019 Castorama 1. Dopuszczenie sytuowania na 

budynkach handlowych i handlowo-

usługowych o pow.  użytkowej 2000m2 co 
najmniej 10 szyldów w formie tablic 

i urządzeń reklamowych bez ograniczeń 

co do wielkości oraz co najmniej 3 
szyldów będących nazwą własną obiektu 

umiejscowionych na dachu lub na 

elewacji budynku (III strefa 
krajobrazowa).

2. Dopuszczenie sytuowania na 

nieruchomości, na której znajduje się 
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy 

co najmniej 10 dodatkowych szyldów w 

formie wolnostojących tablic 
reklamowych o pow. nie przekraczającej 

12 m2 dla tablic jednostronnych oraz 24m2

dla tablic dwustronnych.
3. Zmiana §9 pkt 3 lit. b) projektu 

uchwały, by dotyczyła także flag 

będących szyldami.
4. Zmiana §16 ust. 3 projektu uchwały 

w zakresie dostosowania istniejących 

szyldów do postanowień uchwały 
w okresie nie krótszym niż 10 lat.

1. Uwaga 

częściowo 

uwzględniona
3. Uwaga 

uwzględniona

1. Uwaga częściowo 

nie uwzględniona

2. Uwaga
nie uwzględniona

4. Uwaga

nie uwzględniona

1. Dla budynków o pow. użytkowej powyżej 2000m2 

dopuszczono szyldy o wysokości do 6m (jak podaje 

wnioskodawca). Zastosowane na budynku oznaczenia 
wejść, działów technicznego bądź ogrodu nie są 

traktowane jako szyldy. 

2. Uwaga nieprecyzyjna. Sytuowanie 10 
wolnostojących tablic, które miałyby być szyldami 

mogłyby informować jedynie o działalności 

prowadzonej na nieruchomości co jest bezzasadne , 
tym bardziej ze dopuszczono możliwość sytuowania 

szyldów w formie flag.  Dodatkowe urządzenia 

reklamowe na nieruchomości stanowić będą reklamę 
a nie szyld, w uchwale brak ograniczeń w zakresie ich 

ilości na nieruchomości, a dopuszczone powierzchnie 

spełniają zaproponowaną wielkość.
3. Wprowadzono możliwość sytuowania szyldów 

w formie flag

4. Nie uwzględniona- termin dostosowania istniejących
szyldów w okresie nie krótszym niż  10 lat wypacza 

całą ideę uchwały reklamowej,

4. 14.08.2019 Cityboard Media

Sp. z o.o.

1. Dopisanie lit. g) w §6 pkt. 3 dot. 

sytuowania tablic i urządzeń 

reklamowych wolnostojących o pow. nie 
przekraczającej 18m2 dla jednostronnych 

i 36m2 dla dwustronnych. (zasady ogólne)

2. Dopuszczenie możliwości sytuowania 
tablic i urządzeń reklamowych w II strefie

krajobrazowej wraz ze zmianą zapisu §6 

pkt. 3 .
3. Zmiana §9 pkt 2 lit. a) dot. parametrów 

tablic i urządzeń reklamowych (strefa 

III) . tj. do 18m2 dla jednostronnych i 
36m2 dla dwustronnych tablic i urządzeń 

reklamowych

4. Zmiana §9 pkt.  2 lit. c) poprzez zmianę
wartości wysokości usytuowania tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych na 

wysokość 9m licząc od poziomu terenu do

3, 4 – Uwaga 

uwzględniona

1-2. Uwaga

nie uwzględniona

1. i 2. Uwzględnienie pkt 1 i 2 uwag skutkowałoby 

możliwością lokalizacji na całym obszarze miasta 

reklam o proponowanej powierzchni i wypaczyłoby 
całą ideę uchwały reklamowej, która ma za zadanie 

porządkowanie istniejącego krajobrazu w zakresie 

lokalizacji reklam.
3. i 4. Proponowana wielkość i wysokość reklam 

została dopuszczona w III strefie krajobrazowej.



górnej krawędzi urządzenia.

5. 14.08.2019 Biuro Promocji i

Reklamy „Jeż”
Jerzy Czopek

1. Skreślenie zakazu sytuowania tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych na 
ogrodzeniach, balustradach i latarniach.

2. Dopuszczenie umieszczania na 

latarniach i słupach reklamowych 
tabliczek kierunkowych oraz możliwości 

sytuowania tablic informujących o 

ważnych  wydarzeniach umieszczanych 
np. na latarniach.

3. Zwiększenie rozmiarów szyldów poza I

strefą krajobrazową do ok. 0,70m x 
0,50m.

4. Niekompletność projektu uchwały ws. 

tzw. potykaczy zewnętrznych.

2. Uwaga 

częściowo 
uwzględniona

3. Uwaga 

uwzględniona

1. Uwaga

nie uwzględniona
2. Uwaga częściowo 

nie uwzględniona

1. Niniejsza uchwała ma za zadanie porządkowanie 

krajobrazu. 
2. Niniejszy projekt uchwały nie obejmuje sposobu 

realizacji tablic kierunkowych, które regulują odrębne 

przepisy: tj. ustawa o drogach publicznych oraz 
rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
niniejszy projekt uchwały dopuszcza realizację tablic 

i urządzeń reklamowych służących reklamie imprez 

bądź wydarzeń jako tymczasowych (wykreślono 
wolnostojące).

3. Niniejsza uchwała dopuszcza szyldy 

o zaproponowanej powierzchni (0,35m2) we 
wszystkich strefach krajobrazowych.

4. W niniejszym projekcie uchwały nie dopuszczono 

stosowania urządzeń reklamowych w formie 
potykaczy, niniejsza uchwała ma na celu 

porządkowanie przestrzeni publicznej, taka forma 

reklamy stanowi utrudnienie w ruchu komunikacyjnym
i wprowadza chaos na ciągach komunikacyjnych.

7. 14.08.2019 Handlowo-

Produkcyjna
Spółdzielnia Pracy

„Samopomoc

Chłopska”

1. Dopisanie w §16 dodatkowego punktu 

dot. zwolnienia od podatku od 
nieruchomości właścicieli ponoszących 

koszty wymiany ogrodzeń oraz 

dostosowania reklam i szyldów do 
zapisów uchwały. Uwaga dotyczy m. 

innymi  kosztów usunięcia ogrodzeń 

pełnych i postawienie nowych zgodnych 
z zapisami uchwały.

2. Dopuszczenie możliwości sytuowania 

więcej niż 2 szyldów na elewacji 
budynku.

3. Dodanie w §11 uchwały punktu dot. 

upoważnienia Burmistrza Miasta do  
indywidualnego udzielania zgody na 

odstępstwo od warunków określonych 

w uchwale w zakresie sytuowanie 
szyldów w I strefie krajobrazowej.

4. Proponowane zapisy nie określają czy 

na ogrodzeniu może być zainstalowana 
tylko jedna tablica o wymiarach 0,2m2 

czy też więcej,  tj. kilka czy kilkadziesiąt, 

co stwarza niebezpieczeństwo zasłonięcia 
całego płotu przez tablice o podanym 

rozmiarze. Propozycja zastosowania 

procentowego określenia powierzchni 

1. Uwaga 

częściowo 
uwzględniona

2. Uwaga 

uwzględniona

1. Uwaga częściowo 

nie uwzględniona
3. Uwaga

nie uwzględniona

4. Uwaga
nie uwzględniona

1. §16 ust. 2 dopuszcza utrzymanie ogrodzeń z pełnym 

wypełnieniem istniejących w dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały za wyjątkiem ogrodzeń 

zlokalizowanych na terenach dostępnych publicznie 

i placach targowych (§16 ust. 4 pkt 3). 
2. Niniejsza uchwała dopuszcza sytuowanie 1 szyldu 

dla każdego 1 podmiotu prowadzącego działalność, 

w przypadku kilku podmiotów prowadzących 
działalność określa sposób sytuowania większej ilości 

szyldów na elewacji budynku.

3. Zastosowanie takiego zapisu jest niezgodne 
z przepisem art. 37a ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do tego 

zapisu w uchwale w odniesieniu do szyldów określa się
zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę 

szyldów, które mogą być umieszczone na danej 

nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej 
działalność. Brak jest podstaw prawnych do 

zamieszczenia w treści uchwały przepisu 

umożliwiającego  realizację zapisów uchwały w inny 
sposób niż określone w niej zasady. Zamieszczenie 

w treści uchwały norm otwartych, nie przewidzianych 

przepisami prawa procedur, jest niedopuszczalne 
z punktu widzenia obowiązującego porządku prawnego

i spowoduje, iż zamieszczone w uchwale normy prawa 

materialnego staną się w ten sposób niedookreślone.



zajmowanej przez szyldy montowane na 

ogrodzeniu bez określania ich rozmiaru.  

4. Zastosowanie takiego rozwiązania mogłoby 

skutkować powstawaniem zbyt obszernych szyldów na 

ogrodzeniach o dużej powierzchni.
Ilość szyldów mogących zaistnieć na ogrodzeniu nie 

jest dowolna ale wynika bezpośrednio z ilości 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 
na danej nieruchomości. §10 pkt 3 lit. a dopuszcza 

sytuowanie tylko jednego dodatkowego szyldu 

przypadającego na 1 podmiot gospodarczy na 
ogrodzeniu a nie dowolnej ich ilości.

9. 14.08.2019 1. Pozostawienie istniejących materiałów 

ogrodzeniowych.
2. Dopuszczenie możliwości podziału na 

mniejsze części urządzenia reklamowego 

na budynku przy ul. Ludźmierskiej 1.
3. Możliwość sytuowania w II strefie 

urządzeń reklamowych o pow. do ok. 

20m2 na budynkach handlowych.
19671

1. Uwaga 

uwzględniona

2. Uwaga

nie uwzględniona
3. Uwaga

nie uwzględniona

1. §16 ust. 2 dopuszcza utrzymanie ogrodzeń z pełnym 

wypełnieniem istniejących w dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały za wyjątkiem ogrodzeń 

zlokalizowanych na terenach dostępnych publicznie 

i placach targowych (§16 ust. 4 pkt 3).
2. Niniejszy projekt uchwały nie określa dopuszczalnej 

ilości montowanych tablic i urządzeń reklamowych 

a jedynie powierzchnie poszczególnych urządzeń 
reklamowych bez ograniczenia ich ilości. Istniejące na 

nieruchomości urządzenie reklamowe złożone z 4 

banerów reklamowych spełnia przepisy niniejszej 
uchwały. 

3. W strefie II zakaz sytuowania jakichkolwiek reklam.

Działka której dotyczy uwaga położona jest w III 
strefie krajobrazowej. Dla tej strefy dopuszczono 

możliwość lokalizacji reklam o powierzchni do 18m2..

* - numeracja Lp. zgodnie z wykazem uwag


