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Doświadczenie zawodowe w:
• w biurach architektonicznych, oraz 
• w pracy w Urzędzie Miasta Poznania 

(Wydział Urbanistyki i Architektury) m.in. 
nad opracowaniem uchwały 
krajobrazowej dla Miasta Poznania



Uchwała regulująca 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 

tzw. Uchwała krajobrazowa

Mosina

10 marca 2021 r.

Spotkanie on-line



Chaos reklamowy w Mosinie



































O uchwale krajobrazowej



Ilość gmin w Polsce: 2477
(302 gminy miejskie, 
652 gminy miejsko-wiejskie, 
1523 gminy wiejskie)

Pierwsza uchwała krajobrazowa 
w Polsce powstała w Ciechanowie 
28 kwietnia 2016 r.,  ostatecznie uchylona. 
(Obecnie obowiązuje tam druga uchwała, 
przyjęta w 2019 roku).

Uchwała obowiązuje w ponad 20 gminach.
W Wielkopolsce uchwała w całości obowiązuje 
w Pile oraz Lesznie*

* Szczegóły dostępne  na stronie:  
sprzatamyreklamy.org

Uchwały Krajobrazowe w Polsce



2018 - Uchwała Krajobrazowa w Mosinie 



EDUKACJA ESTETYCZNA
- mniej znaczy więcej, 
- dobra reklama może być minimalistyczna,
- dążenie do spójności nośników reklamowych

ŁAD PRZESTRZENNY
- przestrzeń publiczna jest wartością, o którą należy dbać

KONTROLOWANE LOKALIZACJE OBIEKTÓW WOLNOSTOJĄCYCH 
(URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH W PRZESTRZENI)
- legalność tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

Cele uchwały krajobrazowej 



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.1

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.

Obiekty małej 
architektury

Tablice reklamowe 
i urządzenia reklamowe
/w tym szyldy/

Ogrodzenia



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.5

5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych
ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

Powierzchnia gminy Mosina  ok. 170 km kw.

w tym:
- Wielkopolski Park Krajobrazowy
- Rogaliński Park Krajobrazowy



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.6

6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy określając w 
sposób jednoznaczny granice tych obszarów.

S 1

S 2
S 3

S 3



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.9

9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie 
obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i 
warunków w niej określonych, nie krótszych niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.



Ustawowe etapy prac 
i skutki przyjęcia



Źródło:  „Jak wykorzystać potencjał ustawy 
krajobrazowej” Instrumenty prawne i 
propozycje.
Przewodnik dla samorządu gminnego. Instytut 
Metropolitalny, Gdańsk 2016 (ISBN 978-83-
62198-18-4), strona 16

TU JESTEŚMY

FA
ZA

 P
R

ZE
D

P
R

O
JE

K
TO

W
A

 I 
P

R
O

JE
K

TO
W

A
 



EDUKACJA ESTETYCZNA
- pakiet dla przedsiębiorców-poszukiwanie skutecznych rozwiązań
- katalog dobrych praktyk
- promowanie istniejących, dobrych rozwiązań

ESTETYKA PRZESTRZENI, ZWIĘKSZENIE JEJ JAKOŚCI
- sukcesywne porządkowanie przestrzeni

NARZĘDZIA DO  EGZEKWOWANIA KAR
- przygotowanie i wprowadzenie systemu regulującego kary i ewentualne opłaty

Skutki przyjęcia



Kara wynikająca z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 37 d)

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

W  decyzji określa się:

- wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia wydania decyzji, oraz

- obowiązek dostosowania tablicy reklamowej do przepisów lub usunięcie tablicy lub urządzenia

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wymierza się ją od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub 

urządzenia reklamowego do przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego 

służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki 

części zmiennej opłaty reklamowej,  powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej 

opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego .

Kara pieniężna



W 2021 roku

– część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,70 zł dzienne

– część zmienna nie może przekroczyć  0,24 zł od 1 metra kwadratowego

Przykład:

Obliczenie wysokości kary pieniężnej baneru niezgodnego z uchwałą 

krajobrazową , o pow. 5 m kw. , zamontowanego przez okres 

30 dni w roku 2021:

Pole powierzchni  baneru x   40x część zmienna opłaty reklamowej +  30 dni  x   40x część stała opłaty reklamowej

5 m kw x 40 x 0,24  +  30 dni x  40 x 2,70 =

48  +  3240 = 3288 zł

Kara pieniężna za baner, niezgodny z uchwałą krajobrazową, który jest zamontowany przez miesiąc, w roku 2021 

wyniesie 3288 zł 

Baner o pow. 5 m kw

Kara pieniężna



Opłata wynikająca z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art.17a)

Osobny dokument, który może zostać podjęty przez Radę Gminy dopiero po przyjęciu uchwały krajobrazowej.

Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej.

Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego 
służącego ekspozycji reklamy.

Część zmienna natomiast zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji 
reklamy.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (art. 20 ustawy) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych (w tym opłaty reklamowej), obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny 
rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego 
półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Opłata reklamowa



Faza przedprojektowa



Analiza stanu istniejącego
- Identyfikacja miejsc problemowych
- Identyfikacja rozwiązań pożądanych

Analiza zapisów istniejących dokumentów w tym mpzp
w zakresie obiektów małej architektury , tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń

Konsultacje przedprojektowe ze społeczeństwem gminy
Identyfikacja obszarów problemowych, oczekiwań, wizji dokumentu

Konsultacje wewnętrzne w ramach jednostek urzędu
Określenie priorytetów, podstawowych wytycznych



Katalog dobrych praktyk
(w zakresie tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i małej architektury)

Materiały informacyjne dla przedsiębiorców 
(zasady wypracowane w ramach konsultacji)

Gdzie znaleźć informacje o uchwale krajobrazowej oraz wszystkie 
opracowane materiały ?
www.mosina.pl - zakładka ‘zmieniamykrajobraz’

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie: Sabina Kurek, Hanna Bober
Mail: zmieniamykrajobraz@mosina.pl
Telefon: Sabina Kurek – 61 81 09 573; Hanna Bober – 61 10 18 229





Wdrożenie





1. Prawomocność Uchwały

2. Funkcjonowanie „Vacatio Legis” – CZAS NA DOSTOSOWANIE
(mogą być różne okresy dostosowawcze dla danych stref) 

3. Prowadzenie procedur przez gminę
(wzory formularzy, pozwolenia na legalny montaż, egzekwowanie samowoli -
kary/opłaty)

4. Dostępność materiałów dla zainteresowanych:

• Zapisy Uchwały Krajobrazowej
• Katalog „Dobrych Praktyk z gminy Mosina”
• Broszura/szyldownik dla przedsiębiorców



Inwentaryzacja reklam w Mosinie



Inwentaryzacja – m. problemowe

* Średnia orientacyjna powierzchnia przypadająca na jeden nośnik została przeliczona na podstawie inwentaryzacji 
nośników i określeniu ich orientacyjnej lokalizacji wraz z orientacyjnym zakresem oddziaływania

CZAPURY

BABKI

DASZEWICE

WIÓREK

ROGALINEK

ROGALIN

ŚWIĄTNIKI

RADZEWICE

MIECZEWO
MOSINA

DRUŻYNA

KROSNO
SOWINKI

ŻABNO

KROSINKO
DYMACZEWO

STARE

DYMACZEWO
NOWE

BOLESŁAWIEC

PECNA

KRAJKOWO

Max liczba m2 
przypadających 
na 1 reklamę *



Degradacja przestrzeni/krajobrazu
• w skali gminy – obszary kulminacji, w obrębie których średnia orientacyjna powierzchnia przypadająca na jeden 

nośnik była mniejsza niż 160 m2 
• w skali lokalnej – obszary kulminacji, w obrębie których występowały min 3 nośniki w tym 1 baner 
• w skali lokalnej – obszary kulminacji, w obrębie których występowały min 3 nośniki w tym 2 jednego typu np.(baner i 

2 stojaki, pylon i 2 stojaki, stojak i dwa nośniki na budynku…)
• w skali lokalnej – obszary kulminacji, w obrębie których występowały min 3 nośniki w tym 1 baner i   transparent

lub flagi
Dysharmonia przestrzeni/krajobrazu

• w skali gminy – obszary, w obrębie których średnia orientacyjna powierzchnia przypadająca na jeden nośnik była 
większa niż 160 m2 i mniejsza niż 450 m2

• w skali lokalnej – obszary, w obrębie których występowały min 2 nośniki 
• w skali lokalnej – obszary, w obrębie których występował 1 baner lub 1 transparent/ flaga
• w skali lokalnej – obszary, w obrębie których występował 1 nośnik trwały nie wpisujący się w otoczenie

Substandard przestrzeni/krajobrazu – obszary, w obrębie których występowały nośniki  o „charakterze tymczasowym” –
tzn stan techniczny, lokalizacja czy estetyka wykonania wskazywały na czasowe wykorzystanie i czas ten już minął.
Harmonia przestrzeni/krajobrazu – obszary, w obrębie których występowały nośniki zharmonizowane z otoczeniem
Wzbogacenie przestrzeni/krajobrazu – obszary, w obrębie których obecność nośników reklamowych podnosiła jakość 
przestrzeni i uzupełniała wiedze o obszarze

Inwentaryzacja – ocena jakości przestrzeni



Inwentaryzacja – ocena jakości przestrzeni

Degradacja przestrzeni w skali gminy

Degradacja przestrzeni w skali lokalnej

Dysharmonia przestrzeni w skali gminy

Dysharmonia przestrzeni w skali lokalnej

Substandard przestrzeni 

Harmonia przestrzeni 

Wzbogacenie przestrzeni

CZAPURY

BABKI

DASZEWICE

WIÓREK

ROGALINEK

ROGALIN

ŚWIĄTNIKI

RADZEWICE

MIECZEWO
MOSINA

DRUŻYNA

KROSNO
SOWINKI

ŻABNO

KROSINKO
DYMACZEWO

STARE

DYMACZEWO
NOWE

BOLESŁAWIEC

PECNA

KRAJKOWO



Dobre praktyki:
tablice i urządzenia reklamowe, 

w tym szyldy 

Fot. M. Kostencka-Burek













Źródło: Google Maps



Źródło: Google Maps



Czasami tak nie wiele potrzeba…



Dobre praktyki:
ogrodzenia

Fot. M. Kostencka-Burek









Fot. M. Kostencka-Burek





Fot. M. Kostencka-Burek



Fot. M. Kostencka-Burek



Fot. M. Kostencka-Burek







Dobre praktyki:
obiekty małej architektury

Fot. M. Kostencka-Burek























Przegląd obowiązujących 
dokumentów



Obowiązujące MPZP

Aktualnie jest  116
przyjętych miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego:

- 57 mpzp zawiera zapisy 
dot. tablic lub urządzeń 
reklamowych (w tym 
szyldów), ogrodzeń oraz 
obiektów małej architektury

- 59 mpzp nie zawiera 
powyższych zapisów



Obowiązujące MPZP

Tablice i urządzenia reklamowe w tym szyldy.
⚫ W wielu mpzp pojawia się zapis o dopuszczeniu lokalizowania szyldów wyłącznie w kondygnacji parteru
⚫ Często pojawia się zapis o zakazie lokalizacji świetlnych urządzeń reklamowych lub o całkowitym zakazie lokalizowania 

urządzeń reklamowych
⚫ Jeżeli reklamy są dozwolone, to ich gabaryty oraz tereny, na których mogą się pojawić, są ściśle określone planem.

Ogrodzenia
⚫ Zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych (czasami wyłącznie od strony dróg 

publicznych)
⚫ Promowane są ogrodzenia ażurowe (ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30 %)
⚫ Wysokości, dopuszczonych ogrodzeń, wahają się od 1/1,5 m do 2,2m. Często ma ścisły  związek z funkcją obowiązującą 

na terenie, np. mieszkaniówka - niskie i ażurowe, zakłady produkcyjne/usługi –ogrodzenia wyższe i pełne
⚫ W niektórych mpzp wymienione są materiały z jakich mogą zostać wykonane ogrodzenia, np.:

„ z metalu, drewna, klinkieru lub ceramiki tynkowanej”
⚫ Występuje zakaz grodzenia terenów leśnych oraz rolniczych

Obiekty małej architektury
⚫ Pojawia się jej maksymalna wysokość (najczęstszymi wysokościami są 3 i 5 m)
⚫ Często wyodrębnione zostają urządzenia rekreacyjne, place zabaw oraz boiska sportowe. Dopuszczone na obszarach 

zieleni urządzonej, rekreacyjnej lub usług.



Wielkopolski Park Narodowy

WPN – obszary ścisłej ochrony

Rezerwaty

Natura 2000 – dyrekt. ptasia

Natura 2000 – dyrekt. siedliskowa

Rogaliński Park Krajobrazowy

Pomniki przyrody

Formy ochrony przyrody



Wielkopolski Park 
Narodowy

zabrania się:
umieszczania tablic, napisów,
ogłoszeń reklamowych i innych
znaków nie związanych z
ochroną przyrody, z ochroną
porządku i bezpieczeństwa

tablic e informacyjne o 
zagrożeniach pożarowych

regulamin WPN i piktogramów

tablice edukacyjno-informacyjne

wykonanie nowych ogrodzeń budowę, modernizację i konserwację 
infrastruktury turystycznej

Infrastrukturę turystyczną w tym wiaty,
zadaszenia, ławostoły, ławki, punkty widokowe
ogrodzenia, oznakowania, drogowskazy na
węzłach komunikacyjnych, tablice edukacyjno-
informacyjne. Prowadzenie edukacji
ekologicznej na ścieżce w koronach drzew

Rogaliński Park 
Krajobrazowy

Rezerwaty
ogrodzenia wokół terenu
obejmującego

tablice - kierunkowskazy ("Do
pożaru") tablice informujące o
wprowadzonym zakazie wstępu
do lasu.

Natura 2000 ochrona, w tym działania
ograniczające zabudowę lub
lokalizacji infrastruktury
technicznej, komunikacyjnej oraz
dopuszczenie rozwoju
infrastruktury turystycznej lub
edukacyjnej

wprowadza się zakazy:
• lokalizowania nowych 
obiektów budowlanych,

7) określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary
zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu
krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotnych dla zachowania
walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, obowiązują w danej strefie; 8) wykaz
obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.

zachowanie elementów 
dziedzictwa kulturowego wraz z 
ich otoczeniem.



Pomnik Historii

Zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków

Obszar rewitalizacji

Zespoły i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków

Pomnik Historii i wpis do rejestru zabytków
układ przestrzenny majątku ziemskiego
i zespół parkowo – pałacowy - Rogalin

wpis do rejestru zabytków
układ przestrzenny Mosiny

wpis do rejestru zabytków
zespół sanatoryjny „Staszicówka”
ewidencja zabytków
Obszar sanatoryjny „Staszicówka

Obszar rewitalizacji wpis do rejestru zabytków
zespół parkowo – pałacowy w Sowińcu

obiektowe formy ochrony zabytków
w tym cmentarze

Formy ochrony zabytków



• układ przestrzenny majątku ziemskiego 
023/Wlkp/A z 2.08.2017

• zespół parkowo - pałacowy  Rogalin
1020/Wlkp/A z 29.05.1952 

• układ urbanistyczny 1961/A z 12.10.1984

• Obszar rewitalizacji

• zespół sanatoryjny „Staszicówka" główny – pawilon I
1845/A z 25.03.1981

• 2 leżakownie  108/Wlkp/A z 3.09.2002

• willa dyrektora 107/Wlkp/A z 3.09.2002 

• zespół sanatoryjny ujęty w gminnej ewidencji zabytków

• zespół parkowo – pałacowy w Sowińcu

Formy ochrony zabytków



KRAJOBRAZ

LEŚNO - WIEJSKI

KRAJOBRAZ

WIEJSKI

KRAJOBRAZ

LEŚNY

KRAJOBRAZ

MIEJSKI

Rodzaje krajobrazów

Opracowanie na postawie
STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – WBPP

Dominanty

Zespoły parkowo – pałacowe

Zespoły urbanistyczne

Punkty widokowe

Panoramy

Doliny rzek i jezior

a) w zakresie ochrony krajobrazu: 
• ochrona elementów krajobrazu, 
• ochrona otoczenia obiektów eksponowanych, 
• ochrona ekspozycji zespołów miejskich, leśnych i wiejskich, 
• rewitalizacja terenów zdegradowanych, 
• ochrona komponowanej zieleni
• ochrona pola ekspozycji, 

b) w zakresie kształtowania krajobrazu:
• odpowiednie kształtowanie zainwestowania (w tym zabudowy, infrastruktury, reklam 
przydrożnych), 
• ochrona osi widokowych, punktów widokowych, ciągów widokowych oraz przedpól ekspozycji, 
polegających m.in. na ograniczeniach zainwestowania. 

KRAJOBRAZY TYPOWANE DO CZERWONEJ KSIĘGI KRAJOBRAZÓW POLSKI

53. Rogalin – krajobraz komponowany: pałac – Muzeum Narodowe, park

60. Wielkopolski PN: krajobraz polodowcowy



Harmonogram



10 marca 2021 r.
Spotkanie 
informacyjne
(on-line)

Rozpoczęcie prac nad
propozycjami zapisów dla  
uchwały krajobrazowej dla 
gminy  Mosina

Konsultacje społeczne
- otwarta dyskusja nad 
zaproponowanymi 
rozwiązaniami

- Ogłoszenie o wyłożeniu 
projektu (7 dni przed)
- Wyłożenie projektu (21 dni)
- Zbieranie uwag (14 dni)

Opiniowanie 
i uzgadnianie projektu
ze wskazanymi 
instytucjami

FAZA PRZEDPROJEKTOWA I PROJEKTOWA

Przegląd stanu 
istniejącego oraz 
obowiązujących 
dokumentów

FAZA USTAWOWA

Rozpatrzenie 
uwag

Przyjęcie 
dokumentu 
przez Radę 
Gminy



WAŻNE TERMINY

Termin przyjmowania pytań do prezentacji/uchwały krajobrazowej – do piątku, 12 marca 2021 r.

Udzielenie odpowiedzi na zadanie pytania – do środy, 17 marca 2021 r.

Składanie wniosków – od 17 do 31 marca 2021 r.

Pytania i wnioski prosimy kierować na adres:  zmieniamykrajobraz@mosina.pl

Dane kontaktowe:
Sabina Kurek - 61 81 09 573
Hanna Bober - 61 10 18 229



Wszystkie niezbędne informacje dostępne będą na stronach:
1. www.mosina.pl
2. BIP Urzędu Gminy – obwieszczenia 
3. Media społecznościowe – FB
4. Aplikacja mobilna – EcoHarmonogram, Mosińska Karta Mieszkańca
5. Informator miejski
6. Tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach

Pytania i wnioski prosimy kierować na adres:      zmieniamykrajobraz@mosina.pl

Dane kontaktowe:
Sabina Kurek - 61 81 09 573
Hanna Bober - 61 10 18 229



mgr inż. arch. Magdalena Kostencka-Burek
mgr inż. arch. Alicja Bogalecka-Pabisiak


