
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXX/328/2021
RADY MIASTA NOWY TARG
Z DNIA 24 MAJA 2021R.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY 
w sprawie zmiany 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. 10.03.2020 HPSP „SCh” w
Nowym Targu

Rynek 14
34-400 Nowy Targ

1. wstrzymanie  wykonania  uchwały  nr
XXIV/266/2020  Rady  Miasta  Nowy
Targ  z  dnia  16 listopada  2020  r.
w sprawie:  wprowadzenia  na  terenie
gminy  miasta  Nowy  Targ  opłaty
reklamowej,  określenie  zasad  jej
ustalenia  i  poboru  oraz  terminów
płatności  i  wysokości  stawek  a  także
wykonania  uchwały  UCHWAŁA  NR
XVI/166/2019  RADY  MIASTA
NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2019
roku  w  sprawie: w  sprawie  zasad  i
warunków sytuowania  obiektów małej
architektury,  tablic  reklamowych  i
urządzeń  reklamowych  oraz  ogrodzeń
na  terenie  Miasta  Nowy  Targ.
Przynajmniej do końca 2022 r.

2. przyjęcie  jednolitej  ilości  sytuowania
szyldów na  nieruchomości  w  ilości  3
szt.  dla  danej  działalności.  W
przypadku  Spółdzielni  niektóre
nieruchomości przylegają aż do trzech
różnych ciągów komunikacyjnych i od
strony każdego z tych ciągów zachodzi
potrzeba  sytuowania  szyldów  o
prowadzonej działalności. 

1. Uwaga nie 
uwzględniona

2. Uwaga nie 
uwzględniona

1. Uwaga  dotycząca  wstrzymania  uchwały  o  opłacie
reklamowej   jest  bezprzedmiotowa,  ponieważ  nie
dotyczy  zmienianej  uchwały.  Projekt  zmiany
„uchwały  reklamowej”  nie  dotyczy  przesunięcia
terminu  dostosowania  tablic  reklamowych
i urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia
w  życie  uchwały  a  jedynie  drobnych  korekt
mających  głównie  na  celu  ujednolicenie  ustaleń
uchwały. Roczny termin na dostosowanie ww. tablic
i urządzeń  reklamowych  do  zapisów  uchwały
reklamowej minął w dniu 6 lutego br.

2. zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  uchwały
reklamowej  (§10  pkt  1  lit.  a)  obowiązuje  zakaz
sytuowania więcej niż jednego szyldu informującego
o danej działalności na nieruchomości lub elewacji
budynku  z  zastrzeżeniem  pkt  3,  w  którym
dopuszczono  m.in.  lokalizację  większej  liczby
szyldów  dla  budynków  nie  przylegających  do
ciągów komunikacyjnych, wielkopowierzchniowych
obiektów   usługowych,  stacji  paliw  czy  lokali
gastronomicznych.  W przypadku  wskazywanym w
uwadze  na  każdej  z  elewacji  budynku,  w  którym
prowadzona jest działalność gospodarcza może być
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3. w II strefie krajobrazowej (pas drogi od
50  do  200m od krawędzi  istniejących
dróg  krajowych)  zakazuje  się
sytuowania  tablic  reklamowych.  Brak
jest  konkretnego  wskazania  w  jakich
przypadkach   odległość  ma  wynosić
50m  a  kiedy  200m  co  wymaga
uszczegółowienia.

3. Uwaga nie 
uwzględniona

lokalizowany  1  szyld  i  jeżeli  budynek  nie  jest
zlokalizowany  przy  ciągu  pieszym  dopuszcza  się
lokalizowanie  dodatkowego  szyldu  na  ogrodzeniu
lub  w  formie  pylonu,  totemu  czy  wolnostojącej
tablicy  o  określonych  wymiarach.  W  sumie  na
nieruchomości  mogą  być  zlokalizowane  nawet  4
szyldy (zależy od liczby elewacji) a więc więcej niż
wynika  to  z  treści  uwagi.  Jeżeli  budynek  ma
powierzchnię  użytkową  ponad  2000m2 liczba
szyldów  może  być  jeszcze  większa.  Jednym
z podstawowych  celów  uchwalenia  uchwały
reklamowej  było  uporządkowanie  i  ograniczenie
liczby  reklam ale  i  szyldów w przestrzeni  miasta.
Obowiązujące  zapisy  uchwały  wydają  się
odpowiednie  do  zakładanych  celów,  a  wdrażanie
tych zapisów w życie przynosi już pierwsze, czasami
wręcz spektakularne efekty.

3. Obszary  których  dotyczy  50m  i  200m  zakaz
lokalizacji  tablic  reklamowych  i  urządzeń
reklamowych od strony dróg krajowych precyzyjnie
wskazuje załącznik graficzny do uchwały.
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