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Wprowadzenie. 
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1.1. Ramy umowne opracowania. 

1.1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu zawierającego standardy 

dotyczące kształtowania wizerunku przestrzeni miasta Ostróda. 

Dokładny zakres opracowania został wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia dla postępowania ZP.271.9.2020 (pełna informacja w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ostródy). 

Pod hasłem tematycznym kryją się przede wszystkim: 

1. Audyt krajobrazowy, będący podstawą dla dalszych opracowań – szereg 
analiz przestrzennych i formalnych w tym w oparciu o inwentaryzację 
istniejących tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń obiektów małej 
architektury a także analiza techniczno- ekonomiczna wraz z propozycją 
rozwiązań; 

2. Projekt tzw. Uchwały Krajobrazowej, czyli projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Ostródzie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie 
miasta Ostróda obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 
opracowana na podstawie art. 37a i 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 
293 z późn. zm.); 

3. Opracowanie SIM, czyli utworzenie integralnego systemu informacji 
miejskiej wraz z kompleksowym oznakowaniem ulicznym; 

4. Stworzenie „szyldownika” czyli poradnika z zasadami i dobrymi praktykami 
adresowany do mieszkańców i przedsiębiorców. 

Zamówienie zostało podzielone na 5 etapów, niniejszy raport jest wypełnieniem 

dwóch pierwszych i dotyczy punktu nr 1 z powyższej listy. 

1.1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest poprawa wizerunku przestrzeni miejskiej poprzez 

wypracowanie spójnych standardów dotyczących lokalizacji i formy elementów małej 
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architektury, ogrodzeń, reklam, szyldów, banerów oraz utworzenie integralnego systemu 

informacji miejskiej wraz z kompleksowym oznakowaniem ulicznym. 

1.1.3. Zakres opracowania. 

Przybliżony zakres opracowania został określony na poniższym rysunku i obejmuje 

obszar pomiędzy ulicami Juliusza Słowackiego, Władysława Jagiełły, Seweryna 

Pieniężnego, Drwęcką, Olsztyńską i Adama Mickiewicza. 

W toku prowadzonych analiz przyjęto jednak rozszerzenie zakresu do całego 

obszaru Gminy Miejskiej Ostróda, zaś zakładany zakres analizy został utrzymany 

dla opracowań szczegółowych (rozdział 2) – inwentaryzacji i analizy kompozycji 

urbanistycznej miasta (podrozdział 3.2.3). 
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1.2. Ład przestrzenny w ujęciu ustawy krajobrazowej. 

Tzw. Ustawa Krajobrazowa jest dokumentem, który wprowadził szereg zmian 

w innych ustawach, dążąc do poprawy krajobrazu i wzmocnienia narzędzi tej ochrony. 

Uchwała Krajobrazowa będzie aktem prawa miejscowego, regulującym zakres nadany 

w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Pojęcie ładu 

przestrzennego jest zdefiniowane w tejże ustawie następująco: 

„Ład przestrzenny” − należy przez to rozumieć takie ukształtowanie 
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 

kompozycyjno-estetyczne. 

Definicja ta jasno wskazuje na holistyczność i integralność dobrej przestrzeni oraz 

na spójność występujących w niej elementów oraz wieloaspektowość dziedzin, które 

mają na nią wpływ. I tak jak miasto jest tworzone przez wiele osób i w długim czasie oraz 

użytkowane przez różne grupy, tak rozwiązania poprawiające ład przestrzenny mogą być 

odmiennie rozumiane w zależności od kontekstu w jakim jest o nich mowa. Czym innym 

będzie ład zabudowy osiedla z okresu lat ’70 XX wieku  w południowej części osiedla 

grunwaldzkiego (rytmizacja, oszczędność form, duży udział zieleni) a czym innym obszar 

ulicy Adam Mickiewicza przełomu XIX i XX wieku (różnorodność form, przy 

jednoznacznych ramach urbanistycznych, wielość funkcji) a jeszcze czym innym XXI-

wieczna zabudowa rewitalizowanego obszaru białych koszar, uzupełniająca układ i 

bazująca na tradycyjnych rozwiązaniach, jednak zawierająca wiele modyfikacji 

współczesnych (częściowe zamknięcie kwartałów, parkingi podziemne, przestrzenie 

półpubliczne, ahistoryczne lecz klasyczne detalowanie). 

Wszystkie powyższe oraz – jak pokazuje analiza – szereg kolejnych przestrzeni, 

razem tworzą współczesną Ostródę i wszystkie te uwarunkowania należy brać pod 

uwagę. Kolejnym elementem jest „tkanka miękka” miasta, czyli krajobrazy naturalne 

i zieleń miejska a także „krwiobieg miasta”, czyli komunikacja i transport. Ale przede 

wszystkim miasto tworzą ludzie, którzy mogą przecież negować środowisko, w którym 
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żyją (świadomie lub nie) i przyczyniać się do jego zmian – zarówno dobrych jak 

i destrukcyjnych. Mieszkańcy i przedsiębiorcy wykorzystują stan istniejący (materialny) 

i korzystają z niego na swój sposób. Władze lokalne, czyli przedstawiciele tych ludzi, mają 

znaczącą moc sprawczą i mogą niektóre rozwiązania wspierać, kształtować a inne 

odrzucać. Dążenia i działania różnych grup mogą być nawet ze sobą sprzeczne. Niniejsze 

opracowanie, ostatecznie, będzie musiało uwzględniać wszystkie te uwarunkowania 

i szukać kompromisu między wolą osiągnięcia ładu przestrzennego (dobra wspólnego 

czy też ogólnego) a partykularnymi interesami, które mogłyby być mu przeciwne 

(choć nie zakłada się, że właśnie tak będzie). Niekiedy sama zmiana perspektywy 

wystarczy, aby odnaleźć korzyść ogólną i indywidualną z poprawy jakości przestrzeni 

publicznych. Chociażby na poziomie wizerunku miasta – im jest on lepszy tym więcej 

będzie przyciągał potencjalnych klientów. 

W całym procesie będziemy mieli również do czynienia z uwarunkowaniami 

nadrzędnymi – nie wszystkie przestrzenie publiczne są we władaniu władz lokalnych, 

niektóre rozwiązania przestrzennie dobre będą możliwe w obliczu uwarunkowań 

prawnych (ustawy nadrzędne czy kwestia własności właśnie). Niezwykle ważne jest 

również uszanowanie potrzeb przedsiębiorców, pozwalające im na oznakowanie 

działalności w sposób czytelny i zachęcający potencjalnych klientów. Nie ma tu jednak 

konfliktu z odpowiednim „wpisaniem” szyldów w krajobraz kulturowy Ostródy – w jej 

architekturę i urbanistykę. 

 



 

 

 

 

2. 

Audyt krajobrazowy. Inwentaryzacja. 
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2.1. Cel realizacji części 1 zamówienia. 

Celem inwentaryzacji jest ocena natężenia występowania negatywnych 

oddziaływań urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, szyldów, obiektów małej 

architektury i ogrodzeń na przestrzeń miejską, niezbędną do wyodrębnienia stref, 

dla których zostaną sformułowane odrębne przepisy uchwały krajobrazowej 

(uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń) lub wytycznych wizerunkowych. 

Inwentaryzacja została przeprowadzona w celu wskazania obszarów 

problemowych i charakterystyki problemów przestrzennych, która w połączeniu 

z analizami przestrzennymi doprowadziła do wniosków (rozdziały 3.2.4. oraz 3.2.5.), które 

posłużą opracowaniu konkretnych zapisów uchwały krajobrazowej oraz wyznaczeniu 

obszaru (rozdział 4.1.). 

2.2. Zakres i metodologia inwentaryzacji. 

2.2.1. Zakres. 

Inwentaryzacja obejmowała następujące elementy wskazane w zamówieniu: 

➔ obiekty małej architektury (lokalizacja, typ, użyteczność, materiał, stan 
techniczny, właściciel); 

➔ szyldy, reklamy, banery, potykacze, bilbordy, reklamy tranzytowe 
(lokalizacja, materiał, powierzchnia, opis: aktualność zawartych informacji, 
czytelność, stan techniczny, właściciel); 

➔ murale (lokalizacja, opis, stan techniczny, właściciel, powierzchnia); 
➔ ogrodzenia (lokalizacja, opis, stan techniczny, właściciel, bezpieczeństwo); 

przy czym każdy element (zbiór elementów) powinien był sfotografowany 

i sklasyfikowany pod kątem użyteczności publicznej oraz posiadanych walorów 

estetycznych lub ich braku (metodyka oceny podana w rozdziale 3.2.4.). 

W ramach prowadzonej analizy zaproponowano pewną modyfikację powyższych 

założeń, głównie poprzez ich rozwinięcie. Zidentyfikowano większą liczbę rodzajów 

nośników reklamowych, co zostało opisane w typologii reklam (rozdział 2.2.2.).  
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Uwaga: w myśl definicji ustawy o planowaniu „szyld” nie może być traktowany jako 

odrębny typ nośnika reklamy. To czy dana tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe 

jest szyldem decyduje miejsce sytuowania – jeśli nośnik reklamy znajduje się 

na nieruchomości, na której znajduje się element związany z treścią reklamy, to mówimy 

wtedy na taki nośnik „szyld”. 

Za podstawę do określania właściciela terenu przyjęto dane z powiatowej strony 

internetowej, przy czym założono, że niewskazane drogi publiczne na poniższej mapie 

są drogami gminnymi, zaś ciągi bez nazw są prywatnymi drogami wewnętrznymi 

(z wyjątkiem ulic w rejonie białych koszar – tam założono również drogi gminne). 
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2.2.2. Typologia tablic i urządzeń reklamowych. 

1) – (reklamowy) należy przez to rozumieć tablicę reklamową wykonaną z tkaniny, 
miękkiego tworzywa sztucznego lub papierowej folii impregnowanej, o strukturze 
spoistej lub w formie siatki, sytuowaną najczęściej na istniejących elementach 
zagospodarowania.  

 

Baner, ze względu na swoją popularność, wynikającą z ceny, prostej technologii 

produkcji i montażu oraz rozpowszechnieniem i dostępnością komputerowych 

programów obróbki graficznej, jest najbardziej rozpowszechnionym nośnikiem reklamy 

w Polsce. Można wręcz stwierdzić, że jest bezpośrednio odpowiedzialny za chaos 

reklamowy w kraju. Ostróda nie jest tu chlubnym wyjątkiem. Podatność na uszkodzenia 

i warunki atmosferyczne sprawia, że ten rodzaj nośnika reklamy posiada niezwykle niskie 

walory estetyczne. 
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Jedyną szansą dla estetycznego stosowania baneru jest bardzo uważny sposób 

montażu – dobre naciągnięcie na ramie – oraz sposób sytuowania – wspomniana rama 

mocowana do budynku lub wolnostojąca, właściwie skomponowana z otoczeniem 

lub dostosowana do elewacji, na której się znajduje. Powyższe zdjęcie obrazuje jednak 

brak poszanowania kontekstu przez eksponowane reklamy. Baner w ramie wolnostojącej 

uniemożliwia prawidłowe zagospodarowanie skweru (w tym miejscu MPZP przewiduje 

możliwość realizacji obiektów usługowych, jednak istniejąca zabudowa wycofuje linię 

pierzei, oferując de facto poszerzenie przestrzeni publicznej). Baner w ramie na elewacji 

znajduje się z kolei na budynku zabytkowym z lat ’30 XX wieku i dominuje swoją skalą 

ścianę szczytową. Sam budynek posiada dodatkowo nietrafioną kolorystykę, 
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zaś degradację przestrzeni w tym miejscu dopełnia „doklejony” kiosk (znajdujący się już 

na innej działce ewidencyjnej). 
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 na ogrodzeniu, w ramie (wolnostojącej i na budynku), na 
elewacji, na balkonach/kratach 

 najczęściej od 2 do 8m2, wielkoformatowe do 150 m2 

tworzywo sztuczne, metal (mocowania) 
 nieczytelne (ze względu na plastykę treści, kolorystykę, 

spłowienie, zły stan techniczny lub sąsiedztwo innych reklam). 
na ogół aktualna, zauważalna część nieaktualna (szybka 
degradacja sprawia, że nośnik przestaje nieść informację) 

 najczęściej zły 
 najczęściej prywatny 

najczęściej szyld 

 

2)  należy przez to rozumieć tablicę reklamową o powierzchni powyżej 5,8 m2, 
umożliwiającą umieszczanie treści reklamy przeznaczonej do czasowej ekspozycji, 
najczęściej w formie plakatu, w układzie poziomym; 

 
 

Billboardy w odróżnieniu od niestandardowych tablic reklamowych, charakteryzują 

się powtarzalnością form i ujednoliconymi powierzchniami ekspozycyjnymi. Stosowane 

są powierzchnie od 6 mkw (metroboard) aż po tzw. megaboardy (powyżej 48 mkw). 

Najbardziej niepokojącym przestrzennie zjawiskiem jest jednak brak powtarzalności 

konstrukcji (tablice o zbliżonych do standardowego gabarytach posiadają różne 

konstrukcje nośne, w tym wysokości) oraz sytuowanie różnych tablic blisko siebie a także 
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częste stosowanie elementów wykraczających poza obrys standardowej ramy – w tym 

przypadku szczególnie „nadstawki” z adresem.  

 

Billboardy, w przypadku, gdy stanowią znaczącą gabarytowo konstrukcję posiadają 

najczęściej status budowli i są realizowane w 

oparciu o pozwolenie na budowę. Jednak 

często, ze względu na czas oczekiwania na 

wydanie decyzji i związane z tym koszty, 

podmioty umieszczające billboardy decydują 

się na uproszczenie konstrukcji i pogorszenie 

estetyki nośnika reklamy co przynosi 

katastrofalne skutki dla estetyki przestrzeni. 

Bilbordy często są sytuowane na gładkich 

elewacjach budynków (np. ścianach 

szczytowych, pozbawionych okien). 

Najczęściej jednak dysharmonizują elewację 

budynku poprzez asymetryczne sytuowanie 

lub przesłanianie istotnych elementów 

kompozycyjnych elewacji. 
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 wolnostojące, na budynku 
 w Ostródzie można zaobserwować przede wszystkim 

standardowy euroboard 12 mkw o wymiarach 5,04x2,38, jednak 
zdarzają się też billboardy większe, w tym dwustronne. 
metal, powierzchnia ekspozycyjna – plakat papierowy lub baner 

 w zależności od projektu reklamy, sam nośnik zapewnia dobrą 
ekspozycję 
na ogół aktualne (ze względu na cenę tego typu reklamy oraz 
tymczasowy charakter jej treści) 

 na ogół średni (ślady rdzy, rozwarstwienie elementów) 
 Na ogół prywatny – właściciel nieruchomości wynajmuje teren 

firmie, która jest właścicielem bilbordu, ta z kolei agencji 
reklamowej. Niekiedy nośnik posiada sama agencja. 
W przypadku bilbordu będącego szyldem właścicielem jest 
najczęściej właściciel budynku. 
reklama (jedynie na budynku marketu, w przypadku prezentacji 
oferty dostępnej w obiekcie – szyld) 

 
3)  należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe lub tablicę 

reklamową, wykonane z miękkiego materiału, sytuowane na maszcie lub innej 
konstrukcji, która nie obejmuje całego obwodu materiału; 

 



18 | S t r o n a  

  

 

Flaga charakteryzuje się zmiennością kształtu, stąd trudne jest jednoznaczne 

klasyfikowanie jej jako tablicy reklamowej. Wiatr, poruszający tkaniną, sprawia, 

że poruszający się element zwraca uwagę. Ponieważ flagi bardzo często sytuuje się 

w rzędzie, blisko siebie, a stanowiąc powtarzalną formę często są właściwą formą 

w przestrzeni. Traktowane są jako tańsza forma totemu reklamowego. Istnieją różne 

możliwości mocowania materiału do masztu, pozwalające na bardziej stabilną ekspozycję 

materiału.  

Materiał jest jednak podatny na warunki atmosferyczne i stosunkowo szybko ulega 

zniszczeniu. Flagi są również najczęściej stosowane jako element systemu oznaczenia 

marki (brandingowego) dużych korporacji, rzadziej jako szyld w instytucjach kultury 

(ze względu na łatwość szybkiej wymiany treści – służą do prezentacji repertuaru, 

czy wystaw oraz ich tymczasowość rozwiązanie takie znajduje niekiedy nawet akceptację 

konserwatora zabytków). 

 wolnostojące (choć można umieścić zamiast na maszcie na 
elewacji budynku w postaci wysięgnika) 

 12 mkw 
konstrukcja – metal, powierzchnia ekspozycyjna – tworzywa 
sztuczne 

 nieczytelne ze względu na szybką degradację i ruch na wietrze – 
taki szyld ma za zadanie jedynie „przyciągnąć wzrok” 
na ogół aktualne 

 na ogół średni, dopuszczalny 
 prywatny - reklamowana działalność 

szyld 

 

4) (reklamowy) należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci 
zamkniętej skrzynki z licem wykonanym z trwałego i sztywnego materiału, z widniejącą 
na nim, na stałe naniesioną reklamą, najczęściej posiadające wewnętrzne źródło światła; 
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Kaseton jest nowoczesną, popularną formą szyldu oryginalnie występującego 

w formie malowanych tablic drewnianych. Współczesna technologia umożliwia jednak 

zarówno stosowanie dowolnej gamy barwnej, typograficznej (czcionki), symboli, 

zróżnicowanie gabarytowe oraz podświetlenie, co sprawia, że kaseton nie wpisuje się tak 

dobrze w architekturę tradycyjną. Jest szyldem najmniej pożądanym w sąsiedztwie detali 

architektonicznych, natomiast często dobrze prezentuje się na budynkach współczesnych 

i niektórych modernistycznych. Trywialność tej formy – podświetlonego 

prostopadłościanu z nadrukiem, niekiedy ekstrudowanym czy też wychodzącym poza 
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obrys „pudełka”, ze względu na brak wyrafinowania nie sprawdza się dobrze w każdej 

przestrzeni. 

Jest jednak wybierany chętnie zarówno przez korporacje jak i indywidualne 

przedsiębiorstwa. 

 na budynku 
 najczęściej od 3 do 8mkw 

metal, tworzywo sztuczne 
 czytelne 

aktualne 

 na ogół średni lub dobry 
 reklamowana działalność 

szyld 

 

5)  (logotyp przestrzenny) należy przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w postaci przestrzennej formy napisu lub grafiki; 
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Forma reklamowa, najczęściej szyld, świetnie sprawdzająca się w niemal każdych 

warunkach. Tylko zły projekt jest w stanie pogorszyć efekt zastosowania tego rodzaju 

nośnika. Idealnie pasuje do architektury zabytkowej ze względu na swoją elegancję. 

Zastosowanie odpowiedniego kroju czcionki sprawi, że będzie doskonale się sprawdzał 

dla architektury współczesnej. Bywa stosowana również jako forma napisu 

przestrzennego wolnostojącego – inspiracją jest z pewnością słynny napis 

„HOLLYWOOD”. 
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Ażurowość tej formy sprawia, że mimo dużych powierzchni ekspozycyjnych 

reklama sprawia wrażenie lekkiej i pasującej do otoczenia. Nawet umieszczenie 

na detalach architektonicznych czy obiektach zabytkowych zyskuje akceptację 

konserwatora zabytków. 

Zagrożeniem dla jej właściwego stosowania jest jednak proporcja – zarówno zbyt 

mały jak i za duży napis może, ze względu na zaburzenie relacji przestrzennej – wyglądać 

źle. Ponadto litery i logo przestrzenne nie powinno tworzyć kompozycji o więcej 

niż jednym wierszu. Zagadnienia związane z krojem czcionki, kolorystyką nie mieszczą 

się niestety w zakresie tzw. uchwały krajobrazowej, a często są kluczowe 

(jak na poniższym przykładzie). Również niektóre loga są kształtowane w formie „pełnej” 

a nie ażurowej i wtedy przestrzenna forma czyni je de facto kasetonami.  
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 na budynku (choć możliwe są również litery na oddzielnej 
konstrukcji lub ogrodzeniu, jednak nie stosuje się w Ostródzie) 

 najczęściej od 1mkw do 20 mkw 
metal, tworzywo sztuczne 

 czytelne 
aktualne 

 bardzo dobry, dobry 
 reklamowana działalność 

szyld 
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6)  należy przez to rozumieć malowidło wykonane bezpośrednio 
na ścianie budynku, niosące lub zawierające wkomponowany w malowidło przekaz 
reklamowy. 
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Mural reklamowy różni się od siatki wielkoformatowej dwoma zasadniczymi 

kwestiami: po pierwsze jest wykonany ręcznie, ma więc charakter pop-artowskiego 

rzemiosła, po drugie może się dostosować idealnie do ściany, na którą jest naniesiony. 

Jednak bez dobrego projektu i zdolnego artysty, oraz właściwego mecenasa, czyli klienta, 

mural może wcale nie być atrakcyjną formą wizualną, czego przykładów w Polsce 

możemy odnaleźć wiele. W odróżnieniu od muralu reklamowego, mural artystyczny nie 

zawiera w sobie komponentu reklamowego i jako taki nie mieści się w zakresie 

ustawowym uchwały krajobrazowej. 

 ściana szczytowa budynku 
 kilkanaście- kilkadziesiąt mkw 

powłoka malarska (tworzywo sztuczne) 
 w zależności od daty powstania 

jw. 

 jw. 
 ponieważ reklama ta mocno wtapia się w krajobraz za właściciela 

należałoby uznać właściciela budynku. 
najczęściej reklama, jednak w historii były znane i popularne 
szyldy malowane na elewacjach budynków. 

7)  różne formy naklejek/wyklejek/ malowania witryn (szkleń) oraz innych 
urządzeń, w tym przyklejane kartki, plakaty, ulotki, farba nanoszona bezpośrednio na 
szybę. 
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Naklejki są równie popularnym sposobem reklamowania się co bannery 

(z podobnych względów). Pełnią również dodatkową rolę zasłaniania wnętrza lokalu, 

co dla niektórych działalności ma znaczenie – możliwe jest ustawienie półek czy tyłów 

lodówek pod oknem wystawowym. Jednak z punktu widzenia przestrzeni publicznej jest 

to działanie „zabójcze” – odcięcie wnętrza lokalu usługowego uniemożliwia dialog między 

przestrzenią publiczną i prywatną, czyli podstawowe zadanie parteru komercyjnego. 

Niekiedy naklejki zasłaniające witrynę nie pełnią takiego zadania – mają po prostu 

informować o ofercie bez konieczności zmiany aranżacji witryny. Szkoda dla przestrzeni 

jest taka sama. Naklejki nie są złe same w sobie. Jeżeli przesłaniają nie więcej niż około 1/3 

witryny nie stanowią bariery, a dają możliwość łatwej zmiany informacji, 

czy też częściowego zacienienia wnętrza (gdy mamy do czynienia z za dużym oknem 

z ekspozycją południową). Mogą wręcz stanowić małe dzieło sztuki – modne ostatnio 

litery malowane farbą na szybie o ciekawej typografii. 

 w witrynach, drzwiach i oknach powyżej parteru budynku 
 od dziesiątych części mkw do kilkunastu (w zależności od 

witryny), najczęściej ok. 2 mkw 
tworzywo sztuczne 

 nieczytelne (choć zdarzają się projekty czytelne i estetyczne) 
średnia 

 średni 
 reklamowana działalność 

szyld 

8)  należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie 
reklamowe, nietrwale związane z gruntem, najczęściej o kilku powierzchniach 
ekspozycyjnych, kierowany do odbiorców ruchu pieszego. 
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Potykacze, inaczej zwane stojakami reklamowymi (czasem: ekspozytorami) są 

elementami przestawnymi, umieszczanymi najczęściej nielegalnie w pasie drogowym 

(bez wnoszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego). Często są umieszczane bezpośrednio 

przed lokalem użytkowym, który reklamują (np. stojak z menu, czy inny rodzaj cennika), 
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jednak w Ostródzie pojawiają się również większe formy w kształcie graniastosłupa 

o podstawie trójkąta. 

 wolnostojący 
 0,5 do 2 mkw, dwie lub trzy powierzchnie ekspozycyjne 

metal/tworzywo sztuczne, papier, drewno 
 nieczytelne 

aktualne 

 średni i zły 
 reklamowana działalność 

na ogół reklama, choć „funkcjonalnie” szyld (tuż przed lokalem 
ale na innej działce ewidencyjnej. 

 
9)  należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie 

reklamowe lub tablicę reklamową, nietrwale związane z gruntem, umieszczone na 
przyczepie lub innej platformie, umożliwiającej jej przemieszczanie się. Pozostawiona 
w przestrzeni publicznej pełni wyłącznie funkcję reklamową. 
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 wolnostojąca 
 najczęściej 12 mkw, najczęściej dwustronna 

metal/tworzywo sztuczne 
 w zależności od projektu  

aktualne 

 średni i dobry 
 agencja reklamowa 

na ogół reklama 

10)  należy przez to rozumieć wolnostojącą tablicę reklamową lub urządzenie 
reklamowe, mocowaną w gruncie, w układzie pionowym – o powierzchni ekspozycyjnej 
wpisanej w prostokąt lub formę zbliżoną. Wyróżnia się pylon indywidualny – na którym 
widnieje jedna treść reklamowa, oraz zbiorczy – wiele treści różnych podmiotów. 
Najczęściej wykorzystywany jako szyld. 

 

 

Tę elegancką formę szyldu stosuje się najczęściej w przypadku istnienia kilku 

działalności lub budynek posiada przedpole, które można wykorzystać na dodatkową 

informację o działalności. Zasadniczo ze względu na swoją cenę, oraz konieczność różnych 
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uzgodnień (chociażby zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, czy wręcz 

pozwolenia na budowę, czasem zgodę innych służb) najczęściej są to formy estetyczne, 

pożądane w mieście.   

Dla ich regulacji kluczowym zagadnieniem jest ustalenie gabarytów, które będą 

odpowiednie dla przestrzeni, w których występują – jednak na ich poprawność ma wpływ 

szereg czynników lokalnych, więc zadanie to jest niezwykle trudne. 

 wolnostojący 
 od ok 2 mkw do kilkunastu mkw 

metal, tworzywo sztuczne 
 najczęściej czytelne 

aktualna 

 na ogół dobry 
 reklamowana działalność 

szyld 

11)  należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie 
reklamowe umieszczone prostopadle do elewacji budynku. 
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Jest to jedna z najpopularniejszych form szyldu dla małych działalności sytuowanych 

w lokalach na parterze budynków pierzejowych. Niekiedy stosują je również większe 

firmy i sieci handlowe czy franczyzy (np. hotele – semafor przyjmuje wtedy najczęściej 

formę w układzie pionowym na wysokość kilku elewacji, w Ostródzie stosowane 

sporadycznie). Dobra widoczność powierzchni ekspozycyjnej – prostopadłej w stosunku 

do osi ulicy – jest dużym atutem dla klientów zbieranych z ruchu pieszego. Równocześnie 

prostopadłość względem elewacji zapewnia jej prawidłowy odbiór.  

Problemem może być jednak nadmiar szyldów w ciągu ulicznym i ich wzajemna 

konkurencja i „kanibalizacja”. Jednak ma to również swój „urok” i zdecydowanie miejski 

charakter, nie należy więc spieszyć się z pochopnymi ocenami negatywnymi. Innym 

zagrożeniem jest sytuowanie semaforów bezpośrednio nad sobą lub zbyt duża 

powierzchnia ekspozycyjna. Najlepiej, jeśli wysięg (element konstrukcyjny) jest max 1m – 

1,2m od powierzchni elewacji, zaś powierzchnia ekspozycyjna wynosi około 0,7 – 1 mkw. 

 na elewacji budynku 
 około 1 mkw 

metal, tworzywo sztuczne, drewno, szkło 
 czytelne 

aktualne 

 na ogół dobry lub średni 
 reklamowana działalność 

szyld 

 
12)  należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe 

w formie walca, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam i informacji, 
w szczególności o wydarzeniach kulturalnych, imprezach. 
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Najstarsza forma porządkowania reklam – wprowadzony w miastach na szeroką 

skalę, celem uniknięcia nieestetycznego plakatowania elewacji budynków. Dobrze przyjął 

się również jako słup afiszowy dla wszelkich instytucji kultury. Jest to urządzenie 

reklamowe o niezwykle miejskim charakterze, tradycyjne (choć niezgodnie z aktualnym 

polskim prawodawstwem) traktowany jako obiekt małej architektury, współbudujący 

ducha miejsca. 

 wolnostojący 
 powierzchnia opisana na walcu – około 5 mkw 

beton, metal, tworzywo sztuczne (możliwe szkło) 
 od dobrej po złą 

jw. 

 jw. (na ogół średni) 
 instytucje publiczne, urząd miasta 

reklama 
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13)  należy przez to rozumieć tablicę reklamową wykonaną z 
przeźroczystego materiału, na której naniesiona została reklama w formie ażurowej, zaś 
sama tablica jest mocowana do elewacji za pomocą śrub dystansowych. 

 

 

Powyższa forma jest szczególnym przypadkiem zarówno w odróżnieniu od formy 

przestrzennej napisu jak i kasetonu. Rozwiązanie to zapewnia elegancki wygląd szyldu 

i dobrze spisuje się na budynkach historycznych. 

 elewacja budynku 
 od 0,3 mkw do 3mkw 

szkło lub tworzywo sztuczne, metal (śruby dystansowe) 
 wysoka 

aktualna 

 dobry i bardzo dobry 
 reklamowana działalność 

szyld 
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14)  należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie reklamowe, mocowane 
w gruncie, w układzie pionowym – o powierzchni ekspozycyjnej w formie przestrzennego 
komponentu reklamowego na wysokim słupie. Totem na ogół informuje o jednej, ale 
niekiedy o dwóch i więcej działalnościach równocześnie. Najczęściej wykorzystywany 
jako szyld, ale niekiedy również jako reklama nie będąca szyldem.  

 

 

Totem stanowi najczęściej szyld w sytuacji, w której działalność znajduje się 

w pewnym odsunięciu od przestrzeni publicznej, przy której jest sytuowana lub podmiot 

pragnie być widoczny z dużej odległości, szczególnie przy drogach publicznych 

o wysokich klasach. Ze względu na swoje rozmiary są to najczęściej budowle, sytuowane 

w oparciu o pozwolenia na budowę. 

 wolnostojący 
 kilkanaście do kilkudziesięciu mkw 

metal/tworzywo sztuczne 
 czytelne 

aktualne 

 dobry 
 reklamowana działalność 

na ogół szyld 
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2.2.3. Typologia obiektów małej architektury. 

 

 

 



36 | S t r o n a  

  

 

 przestrzenie publiczne (parki, ulice, skwery, rynki) lub prywatne, 
ale udostępnione publicznie (np. stacje benzynowe) 

 metal, drewno, beton, tworzywo sztuczne 
 wysoka 

 od bardzo dobrego po zły 
 w zależności od lokalizacji, najczęściej publiczny 

 Wszystkie latarnie poza pasem drogowym lub niezwiązane 
z oświetleniem drogi (czyli najczęściej tereny zieleni urządzonej) 

 metal, szkło (możliwe tworzywo sztuczne) 
 wysoka 

 na ogół dobry lub średni 
 właściciel terenu 
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 głównie przestrzenie publiczne (ulice i tereny zieleni urządzonej) 
ale również zdarzają się często na przedpolach działalności 
gospodarczych 

 metal, beton, tworzywo sztuczne, drewno 
 wysoka 

 średni i dobry 
 zarządca terenu 
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Zagadnienie separatorów jest bardzo ważne – niektóre z nich mają kwalifikację jako 

urządzenie bezpieczeństwa drogowego i nie mogą być regulowane uchwałą 

krajobrazową, a równocześnie są one najmocniej szpecące (żółte barierki). 
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 pas drogowy, parkingi, chodniki 
 metal (możliwe betonowe i z tworzywa sztucznego 

 w zależności od lokalizacji – wysoka lub znikoma 
 na ogół średni lub zły 

 zarządca terenu 

 rejon pasa drogowego, parkingi, przedpola budynków 
 metal 

 wysoka 
 dobry i średni 

 zarządca lub właściciel terenu 
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 chodniki 
 metal 

 wysoka 
 dobry 

 zarządca lub właściciel terenu 
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Element małej architektury, który może być ozdobą, jednak zieleń najlepiej wygląda, 

gdy jest sadzona bezpośrednio w gruncie lub w ramach dużych gazonów. Jednak w 

Ostródzie można odnaleźć wiele donic betonowych, których jakość estetyczna nie jest 

najwyższa. 

 
 

 chodniki, parki, skwery, rynek 
 beton, niekiedy metal lub drewno 

 średnia 
 średni 

 właściciel lub zarządca terenu 
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 przestrzenie publiczne 
 drewno, metal, kamień, tworzywo sztuczne 

 wysoka 
 dobry 

 właściciel terenu 
 

 parki 
 metal, drewno, tworzywo sztuczne 

 wysoka 
 dobry 

 właściciel terenu 
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2.2.4. Typologia ogrodzeń. 
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 zespoły i obiekty zabytkowe 
 Ogrodzenia historyczne i historyzujące mogą posiadać wiele 

form od ażurowych po pełne. Zdecydowano się na ich 
wyodrębnienie ze względu na wartość zabytkową lub 
kulturową. 
ceramika, kamień, metal (możliwe drewno) 

 bezpieczne pod warunkiem zachowania dobrego stanu 
technicznego i braku ostrych zakończeń. 

 na ogół dobry lub dopuszczalny 
 właściciel terenu. 

 
 

 granica zewnętrzna działki 
 Ogrodzenia tej kategorii nawiązują do tradycyjnych parkanów, 

stosowanych historycznie. niekiedy jednak nie posiadają 
wystarczających walorów estetycznych np. ze względu na 
nietrafione proporcje słupków do podmurówki (jak na zdjęciu 
powyżej). 
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ceramika, metal 
 bezpieczne pod warunkiem zachowania dobrego stanu 

technicznego i braku ostrych zakończeń. 
 na ogół dobry lub dopuszczalny 

 właściciel terenu. 

 
 

 granica zewnętrzna działki 
 Ogrodzenia ażurowe z podmurówką są najczęstszym 

ogrodzeniem, sytuowanym w okresie PRL. o ile były 
remontowane od czasu powstania o tyle mogą stanowić dobre 
rozwiązanie przestrzenne (w związku z ażurowością i właśnie 
cokołem), o tyle często są zaniedbane. 
ceramika, beton, metal 

 bezpieczne pod warunkiem zachowania dobrego stanu 
technicznego i braku ostrych zakończeń. 

 na ogół zły lub dopuszczalny 
 właściciel terenu 
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 granica zewnętrzna działki 
 Ogrodzenia pełne stanowią nieatrakcyjną barierę przestrzenną 

w mieście. Niekiedy jednak, w przypadku dobrego 
zaprojektowania (jak w przykładzie) mogą one być dopuszczone 
również w otoczeniu wartościowych krajobrazowo terenów. 
ceramika, ewentualnie kamień, beton i drewno 

 bezpieczne 
 na ogół dobry lub dopuszczalny 

 właściciel terenu. 
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 granica zewnętrzna działki 
 Ogrodzenia żelbetowe są trwałe i stosunkowo niedrogie, 

niestety praktycznie nie pasują dobrze do żadnej przestrzeni, ze 
względu na brak estetyki rozwiązania. 
żelazo-beton 

 średnie 
 na ogół dobry lub dopuszczalny 

 właściciel terenu. 
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 granica zewnętrzna działki, wtórne podziały wewnętrzne 
 Ogrodzenia te są popularnie wybierane w Ostródzie, szczególnie 

w rejonie centrum. pozornie wpisują się w zabytkowy krajobraz, 
jednak najczęściej stosowane modele przęseł są rozwiązaniami 
„typowymi” nie posiadającymi finezji rozwiązania 
projektowanego. 
metal 

 średnie (często ostre zakończenia na niewielkiej wysokości) 
 na ogół dobry lub dopuszczalny 

 właściciel terenu. 
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 granica zewnętrzna działki, wtórne i tymczasowe podziały 
 Ogrodzenia substandardowe nie posiadają walorów 

estetycznych, są wykonane z przypadkowych lub tanich 
elementów. można je odnaleźć w całej Ostródzie, ale nie 
stanowią typu dominującego. 
metal (szczególnie blacha falista) drewno i materiały 
drewnopochodne, tworzywo sztuczne 

 niskie 
 na ogół niedopuszczalny 

 właściciel terenu. 
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 granica terenu budowy (często z zajęciem pasa drogowego) 
 ogrodzenia techniczne są potrzebne, jednak niekiedy pozostają 

w przestrzeni dłużej niż jest to konieczne – wtedy mamy do 
czynienia z problemem przestrzennym. 
metal, płyty drewnopochodne, tworzywo sztuczne, beton (baza 
pod słupki) 

 średnie 
 średni 

 właściciel terenu. 
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Zupełnie innym typem ogrodzeń, i zjawiskiem wartym wspomnienia, 

są tzw. przedogródki. Popularne w miastach poniemieckich zyskują na znaczeniu również 

w nowych inwestycjach. W Ostródzie widać tę potrzebę, wykorzystywaną w postaci 

małych ogrodów frontowych, separujących przestrzeń prywatną budynku od publicznej 

ulicy. 
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2.3. Wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji. 

 

Przeprowadzona inwentaryzacja była podstawą opracowania mapy zjawisk 

reklamowych (nadano warstwie tematycznej wartościowanie – elementy degradujące 

przestrzeń, dysharmonizujące, harmonijnie w nią wpisane i wręcz wzbogacające). 

Następnie informacja ta została naniesiona na analizę obszarów i mapę zabytków 

(rozdział 3.2.4.). Po dokonaniu syntezy powyższych rysunków powstała mapa miejsc 

wrażliwych i priorytetowych (rozdział 3.2.5.). Wyciągnięcie wniosków z tych map 

pozwoliło na wypracowanie założeń (rozdział 4). 

Dalszym etapem będą konsultacje społeczne, po których nastąpi przygotowanie 

projektu uchwały krajobrazowej, która będzie obejmowała szczegółowe rozwiązania 

z zakresu przeprowadzonej inwentaryzacji, sformułowane w postaci postanowień 

uchwały.  

 



 

 

 

 

 

3.  Analiza techniczno- ekonomiczna. 
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3.1. Informacje ogólne o obszarze miasta. 

Ostróda, jak większość miast, urbanizowała się etapami. Większość z nich jest 

czytelnie zauważalna w przestrzeni miejskiej, jednak niektóre tereny uległy 

przeobrażeniom. Uwarunkowania przyrodnicze są jednym z kluczowych czynników, 

wpływających na historię budowy miast, w przypadku Ostródy są one również znaczące 

i oczywiste oraz zauważalne w strukturze obecnego miasta. 

Dla opracowania uchwały krajobrazowej najbardziej interesujące są jednak trzy 

okresy historii najnowszej – przedwojenny, PRL i czasy współczesne. Ten pierwszy 

ze względu na szczyt rozwoju Ostródy oraz występującą w przestrzeni miejskiej reklamę, 

ten drugi ze względu na żywą pamięć „czasu naszych rodziców” gdzie działalność 

gospodarcza była, co prawda, znacznie ograniczona, jednak wzornictwo posiadało cechy 

uniwersalne, aktualne obecnie. Trzeci okres to czas od transformacji, pozwalającej 

na nieograniczoną swobodę w początkowym okresie aż do dnia dzisiejszego, gdzie coraz 

ważniejsze staje się osiągniecie przez Polskę należnego jej prestiżu, w tym w postaci ładu 

przestrzennego, znanego nam z „bogatych krajów zachodu”.  
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Każdy z wymienionych okresów odcisnął swoje piętno zarówno w strukturze 

przestrzennej miasta, jak również w tej nieuchwytnej sferze – ludzkich wspomnień, 

wiedzy i skojarzeń. One wszystkie wpływają na ład przestrzenny, ponieważ z nich 

wynikają konkretne decyzje ludzkie dotyczące chociażby tego, jaką reklamę czy szyld 

działalności umieścić.

Ostróda położona jest w rejonie Pojezierza Iławskiego którego cechą 

charakterystyczną są jeziora rynnowe. W granicach Ostródy oraz w terenie im przyległym 

znajdują się aż 5 jezior: największe, w oparciu o które sytuowane było stare miasto, 

to jezioro Drwęckie (wschód), które z odnogami rzeki Drwęcy wpłynęły na orientację 

układu urbanistycznego w układzie równoleżnikowym. Dopiero w XIX i XX wieku miasto 

rozwinęło się prostopadle do tego układu oraz do linii kolejowej, prowadzonej 

równoleżnikowo południowym brzegiem jeziora. Od północy ogranicza i wkracza 
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do miasta jezioro Pauzeńskie, w części wschodniej jezioro Perskie, w południowo 

wschodnim krańcu miasta znajdują się natomiast wykorzystywane rekreacyjnie jezioro 

Sajmino, a w południowo zachodniej części Ostródy jezioro Smordy.  

Warto tu wymienić rok 1335, w którym to nabrał mocy dokument lokacyjny podjęty 

przez zakon krzyżacki, który w tym okresie zajął przedmiotowe tereny. 

Mimo, iż najstarsze oznaki ludzkiej bytności sięgają nawet 10.000 lat p.n.e. to do czasów 

dzisiejszych, w granicach obecnego miasta, odnaleźć można ślady kurhanów (1000-800 

r. p.n.e.) oraz sięgającej VI-V w. p.n.e. osady w Ostródzie-Wałdowie, to kolejną datą, która 

będzie miała dla nas znaczenie jest 21 lipca 1788 roku. Tamtego dnia wybuchł pożar, który 

pochłonął znaczącą część miasta. Ostródę odbudowano jednak w zmienionym kształcie 
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i nie jest pewne jak wyglądał układ przestrzenny miasta wcześniej – historycy spierają się 

nawet co do pierwotnego kształtu rynku. Najstarszą zachowaną bowiem mapą jest 

rysunek murów wraz z zaznaczonym zamkiem, jednak bez zabudowy wewnętrznej. 

 

Wpływ tego okresu na współczesne miasto jest znaczący. Po pierwsze, stanowi on 

o tożsamości Ostródy, której nie należy się wypierać, tylko być z niej dumnym 

i zachowywać jej dziedzictwo. Po drugie, relikty przeszłości stanowią atrakcyjny cel 

turystyczny, co jest równoznaczne z wartością ekonomiczną. Po trzecie, przebieg murów 

i historyczna wartość obszaru wpłynęła na stworzenie różnych narzędzi ochrony, w tym 

na wpis obszaru do rejestru zabytków, co ma również znaczenie praktyczne przy 

prowadzeniu wszelkich działań przestrzennych, które należy prowadzić w poszanowaniu 

zabytkowego charakteru miejsca. 
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Odbudowa Ostródy po pożarze zakładała modyfikację zabudowy, zgodnie 

z trendami ówczesnej urbanistyki – monumentalne (jak na skalę miasta) powiększenie 

rynku (połączenie dwóch wnętrz zespolonych, w jedno większe) i rozluźnienie zabudowy, 

narosłej przez wieki wcześniejsze. Pamiętajmy, że połowa XIX wieku to czas przebudowy 

Paryża autorstwa Haussmana czy stworzenie dzielnicy Eixample w Barcelonie przez 

Idlefons Cerdà. Oczywiście Ostródy nie spotkała tak znacząca przebudowa, jednak myśl 

przestrzenna była w owym okresie transferowana między specjalistami, którzy licznie 

podróżowali, można więc znaleźć echa tych zmian przestrzennych również w Ostródzie. 

Dalszy okres XIX wieku, w którym nastąpił gwałtowny skok rozwojowy, związany 

z efektami wywołanymi przez dojrzałą rewolucję przemysłową, wprowadził zmiany 
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w Ostródzie, głównie w obszarze starego centrum i po południowej stronie torów. 

Rozwój Kanału Elbląskiego i kolei oraz utrzymanie funkcji koszarowej i handlowej 

zapewnił znaczące uzupełnienie i zagęszczenie tkanki miejskiej. Usunięte po pożarze mury 

miejskie dały miejsca nowej zabudowie. Aż do wybuchu II Wojny Światowej Ostróda 

rozwijała się harmonijnie, tworząc zwartą i zróżnicowaną strukturę miejską. 
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Zamknąwszy okres przedwojenny należy jeszcze raz podkreślić bardzo miejski 

charakter Ostródy, który zachował się we fragmentach obecnego miasta. 

Działania związane z końcem wojny, czyli wkroczenie armii czerwonej na tereny 

podówczas niemieckie, skończyło się dla Ostródy tragicznie. Mimo szczęśliwego 

uniknięcia zniszczeń wojennych nie udało się powstrzymać barbarzyńskich aktów 

ze strony rosyjskiej, która niszczyła możliwie wszystko, co było niemieckie, również 

w tym celu, aby Polska po wojnie nie była w stanie stać się w krótkim czasie krajem na 

tyle silnym, aby móc zaszkodzić interesom rosyjskim w regionie. W interesującym nas 

zakresie ma to znaczenie dla uzupełniania zabudowy powojennej oraz zachowania 

i odtwarzania struktury przedwojennej. 

W okresie powojennego polskiego socrealizmu (do 1954 r) rzadko zajmowano się 

jeszcze rozwojem ośrodków wielkości Ostródy – działania koncentrowały się na 

odbudowie i budowie dzielnic dużych miast z Warszawą na czele. Inne ośrodki musiały 

czekać do lat ’60 a nawet ’70, zanim zrodziła się potrzeba i możliwość wprowadzania 

nowej zabudowy i funkcji. Nowa doktryna urbanistyczna – styl międzynarodowy – mimo 

iż jej geneza sięgała przedwojennego modernizmu, zyskała na świecie poklask dopiero po 

wojnie. W Polsce szczególnie w latach ’60 i późniejszych. Styl międzynarodowy był 

bowiem prosty w realizacji w planowej gospodarce, tani w wykonaniu i propagandowo 

chwytliwy. Zrealizowano więc wiele osiedli, w tym kilka w Ostródzie. Czas pokazał, 

że obszary te są nadal chętnie zamieszkałe, niedrogie w utrzymaniu i łatwe w remontach. 

Mimo, że zakładany czas ich istnienia został wydłużony licznymi remontami w latach 

ostatnich trwałość takiego systemu budowy i kształtowania przestrzeni nie utrzymała 

się. Niektóre pozytywne kierunki takiego budownictwa, takie jak tworzenie funkcji 

społecznych i publicznych w ramach osiedla niestety również. 

 



63 | S t r o n a  

  

3.2. Analiza przestrzenna. 

3.2.1. Metodologia i metodyka badań oraz źródła danych. 

W toku prowadzonej analizy, zgodnie z sugestią Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, pojawiła się potrzeba rozszerzenia zakresu analizy krajobrazowej na obszar 

całej Ostródy. Wskazany w zamówieniu obszar centrum został jednak zdiagnozowany 

prawidłowo jako ostródzkie „śródmieście”. Przy czym, jak wykazano w analizie, 

jego charakter jest policentryczny (3.2.3.) i oparty na linii komunikacyjnej północ-południe 

wzdłuż ciągów ulic Adama Mickiewicza i Stefana Czarneckiego.  

Wieloaspektowe analizy struktury przestrzennej krajobrazów kulturowych Ostródy 

objęły: 

1) Dziedzictwo kulturowe; 
2) Wartości krajobrazu; 
3) Morfologię miasta; 
4) Kompozycję i charakterystykę architektoniczno-urbanistyczną; 
5) Uwarunkowania funkcjonalne; 
6) Uwarunkowania przyrodnicze; 
7) Typologię stosowanych szyldów i reklam; 
8) Analizę materiału histograficznego. 

 

Powyższe elementy pozwoliły na wyodrębnienie stref krajobrazowych 

(nazywanych zamiennie dzielnicami krajobrazowymi), które w dalszym etapie 

opracowania posłużą jako baza dla rozważań w zakresie ewentualnego wyznaczania 

obszarów o różnych zasadach kształtowania przestrzeni reklamowej. 

Dwie podstawowe mapy analityczne zostały opracowane w dwóch skalach – 

1:10 000 dla całej Ostródy i 1:5 000 dla jej śródmieścia. Obejmują one: 

1) Analizę uwarunkowań krajobrazowych (szczególnie krajobrazu kulturowego 
i urbanistyki); 

2) Audyt krajobrazowy uwzględniający zagrożenia i miejsca konfliktowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu przestrzeni publicznych. 
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I. Waloryzacja pozytywów i badanie charakterystyki krajobrazowej: 

1) Analiza tradycyjna elementów kompozycji urbanistycznej wg Kazimierza 
Wejcherta, powiązana z analizą wartości krajobrazu wg prof. Myga-Piątek; 

2) Badanie transektowe zidentyfikowanych dzielnic krajobrazowych; 
3) Analiza powyższych zagadnień w różnych skalach urbanistycznych. 

II. Waloryzacja negatywów i badanie charakterystyki chaosu reklamowego: 

1) Inwentaryzacja obszaru całej Ostródy w różnych skalach (od prędkości 
samochodowej po pieszą); 

2) Identyfikacja typologii reklam: tablic i urządzeń reklamowych; 
3) Identyfikacja zjawisk reklamowych (typy reklam w relacji do siebie 

i z otoczeniem); 
4) Synteza na mapie miejsc priorytetowych i wrażliwych. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wprowadzono pojęcie „dzielnicy 

krajobrazowej” jako charakterystycznego krajobrazu antropogenicznego Ostródy, 

właściwego dla prowadzenia dalszych analiz, tworzenia założeń oraz prowadzenia 

dyskursu w zakresie uchwały.  

Dzielnica krajobrazowa jest to obszar, który cechuje wysoki poziom spójności 

i koherentności w zakresie badanych aspektów. Formy architektoniczne tworzą spójną 

typologię, podobnie jak sposoby sytuowania zabudowy (podstawowy podział 

na pierzejową i wolnostojącą) oraz możliwe jest wyabstrahowanie jakościowe tych cech 

z przestrzeni terenów sąsiednich. Zachowanie powyższych parametrów ułatwia 

identyfikację walorów i zagrożeń dla ładu przestrzennego oraz opracowanie strategii 

poprawy stanu istniejącego – założeń uchwały krajobrazowej. Niekiedy stosuje się 

w tekście zamiennie pojęcie obszaru lub strefy. 
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Niniejsze opracowanie opiera się na wiedzy własnej i doświadczeniu autora oraz 

następujących danych: 

zbieranych osobiście w terenie: 

1. Parametry przestrzenne; 
2. Inwentaryzacja. 

dostępnych w bazach danych przestrzennych: 

1. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
2. http://ostrodzki.e-mapa.net/ 
3. http://ostroda.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+

granice+OSM+ 
4. http://mapa.inspire-hub.pl/#/ostroda 
5. https://powiatostroda.lp-portal.pl/  
6. https://www.google.pl/maps 
7. https://mapa.targeo.pl/ostr%C3%B3da%20,22,19.9801181,53.6940628?data

=eyJmdHMiOnsicSI6Im9zdHJcdTAwZjNkYSAiLCJlIjoiUEw4MDQzMTUyIn0sI
ndpbiI6InNlYXJjaC1mb3JtIn0=  

8. https://mapy.eholiday.pl/mapa-ostroda-ostroda-ostroda.html  
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Dokumentach i opracowaniach gminnych: 

1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-
2025 (uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 
października 2015r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025 wraz z prognozą 
oddziaływania na Środowisko”); 

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ostróda (uchwała Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 
30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda”. 

3. Gminna Ewidencja Zabytków (zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta 
Ostróda z dnia 18 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji 
Zabytków Miasta Ostróda) oraz Zbiór Kart Adresowych; 

4. Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda na lata 2020-2023 (uchwała 
NR XXX/166/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2020r. 
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda na lata 
2020-2023”); 

5. Lokalny Program Rewitalizacji (uchwała NR XLIV/326/2018 Rady Miejskiej 
w Ostródzie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostróda do roku 2023 

6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostróda na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2024 (Uchwała Nr XL/289/2017 Rady Miejskiej 
w Ostródzie z dnia 29.11.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 
2024”); 

7. Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 – projekt; 
8. Wybrane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

3.2.2. Dzielnice krajobrazowe – identyfikacja, charakterystyka, waloryzacja 

stref przestrzennych Ostródy. 

Przyjęcie właściwej metodologii wyznaczania stref było niezwykle trudne 

ze względu na ilość obszarów o mieszanych typologiach. Podstawą do ich wyznaczenia 

stał się przeważający na obszarze sposób sytuowania zabudowy – pierzejowy 

i wolnostojący. Przy czym, jak pokazała charakterystyka Ostródy za budynki w układzie 

pierzejowym należało uznać budynki tworzące jednoznaczną linię zabudowy, równoległą 
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do osi ulic przyległych, ale zachowujących zbliżony gabaryt i należących do spójnej 

typologii architektonicznej w ramach obszaru. Układ budynków wolnostojących obejmuje 

wszystkie pozostałe sytuacje – od regularnych osiedli domków jednorodzinnych 

po obiekty magazynowe w otoczeniu parkingów. 

Operacyjnie posłużono się ideami Nowej Urbanistyki – amerykańskiej odpowiedzi 

na dezurbanizację, uzależnienie od samochodu, suburbanizaję i modernizm w urbanistyce 

– czyli zasadami europejskiej urbanistyki tradycyjnej, w nowej odsłonie. W ramach tej 

metodologii stworzona została metodyka transektu, czyli takiego kształtowania 

urbanistyki, aby harmonijnie następowało przejście między obszarem centrum miasta 

do obszarów wiejskich. Przy tym obszary przejściowe dzieli się na siedem typów, które da 

się wyodrębnić z przestrzeni. Tworząc nowe obszary zurbanizowane wybiera się typ 

przestrzeni i dopuszcza na danym obszarze zespół cech dla niego charakterystycznych, 

co jest formą tworzenia planu miejscowego (bazującego na zupełnie innym systemie niż 

polski: amerykańskim). Jednak podjęta w niniejszym opracowaniu próba wykorzystania 

tej metodyki dla potrzeb uchwały krajobrazowej wydaje się być zasadną. Wyszukiwanie 

elementów harmonizujących i dysharmonizujących przestrzeń publiczną oraz wyciąganie 

wniosków i tworzenie rozwiązań dla danych krajobrazów jest drogą, którą obrano 

dla niniejszego opracowania. Analiza wskazała jednak na odmienny podział przestrzeni 

niż w transekcie – wyróżniono 8 stref/dzielnic krajobrazowych. Kryteria, służące do 

opisania charakterystyki Dzielnic Krajobrazowych, oraz ocena wartości krajobrazowych 

(następne strony) pozwoliły, w dalszym etapie, na waloryzację krajobrazów. 

Analiza typologiczna pozwoliła na wyabstrahowanie następujących typów 

przestrzennych - stref: 

1. Wielkomiejska; 
2. Miejska; 
3. Odrębnych układów urbanistycznych; 
4. Zabudowy mieszanej; 
5. Osiedli stylu międzynarodowego; 
6. Obiektów indywidualnych z otoczeniem; 
7. Obiektów indywidualnych w zieleni; 



70 | S t r o n a  

  

8. Domów jednorodzinnych; 

Charakterystyka i opis powyższych stref została przedstawiona przy użyciu tabeli, 

diagramu i części opisowej. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Tabela jest 

zestawieniem czynników przyjętych w metodologii i określa ich występowanie w danej 

strefie. Diagram jest metodą prezentacji bardziej wrażeniową, nie zawiera opisów, 

jedynie nazwy i przykłady. Z kolei opis jest najpełniejszy (zawiera ponadto elementy 

poprzednich wykresów), jednak znajduje się na kilkunastu stronach, wymaga więc więcej 

czasu na zapoznanie się z jego treścią. 

Integralną częścią prezentacji stref miasta jest również mapa, która ukazuje 

ich geolokalizację z dokładnością do pojedynczej nieruchomości.  
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Powyższy diagram najlepiej ilustruje spójność i dysharmonię wynikającą z transektu 

oraz wynikające z tego faktu implikacje w zakresie ładu przestrzennego. Cztery typy 

w lewym górnym rogu tworzą spójny krajobraz kulturowy, będący równocześnie 

współczesnym śródmieściem Ostródy. Jest to również obszar będący jej wizytówką 

i elementem tożsamości lokalnej. Typy krajobrazów antropogenicznych, znajdujące się na 

diagramie w prawym dolnym rogu są elementami uzupełniającymi miasta 

(czy przejściowymi, jak dzielnica mieszana), niezbędnymi dla jego prawidłowego 

funkcjonowania. Przy czym, ze względu na morfologię Ostródy, część dzielnic domków 

jednorodzinnych posiada charakter zabytkowy (ujęcie w Gminnej Ewidencji Zabytków), 

o czym nie należy zapominać. 

Ocena wartości krajobrazowych, bazująca na metodyce prof. Myga-Piątek została 

nieznacznie zmodyfikowana. Przyjęto następujące kryteria i czterostopniową ocenę 

wartości: 

1. Symboliczna – wejście (metaforycznie lub bezpośrednio) w strefę sacrum, 
znaczący duch miejsca; 

2. kulturowa/ emocjonalna – tradycja, tożsamość, zabytkowość; 
3. przestrzenna/ estetyczna – zabytkowość, wartości urbanistyczne 

wg Wejcherta, wysoki poziom estetyki (niezależny od stanu technicznego!); 
4. informacyjna – historyczność, autentyczność, język kulturowy; 
5. środowiskowa  – wartości przyrodnicze, szacunek dla natury, 

zrównoważenie w obrębie danej dzielnicy; 
6. społeczna – istotna dla mieszkańców lokalnie ale również pod względem 

atrakcyjności turystycznej; 
7. użytkowa – związana z rozwojem ekonomicznym, czy gospodarczym. 

    

Na kolejnych stronach ukazane zostały karty wszystkich ośmiu dzielnic 

krajobrazowych, pozwalających na porównanie ich charakterystyk. Na końcu 

podrozdziału zamieszczono mapy pokazujące granice i rozmieszczenie powyższych stref 

w skali ogólnej całego miasta oraz w szczegółowej, dotyczącej śródmieścia.   
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1. Dzielnica Wielkomiejska. 

Strefa Wielkomiejska przedstawia swoją charakterystyką przestrzenną centrum 

miasta tradycyjnego. Przeważa w niej zabudowa pierzejowa, choć w Ostródzie 

nie znajdziemy pełnych, zamkniętych kwartałów. Wynika to jednak z powojennej 

degradacji tkanki i niedokończonego jej wypełnienia nową zabudową. O ile doktryna 

urbanistyczna modernizmu II połowy XX wieku uznawała taką zabudowę 

za nieodpowiednią, o tyle ruchy postmodernistyczne oraz współczesna urbanistyka 

(w tym szczególnie Nowy Urbanizm) traktuje ją z szacunkiem, dostrzegając zanegowane 

walory, jednak w swoich odpowiedziach proponuje zabudowę o układzie pierzejowym, 

ale jednak w dużym procencie otwartym (np. zabudowa sąsiadująca z Białymi Koszarami 

od ul. Stefana Czarnieckiego).  

Przeważa zabudowa trzykondygnacyjna z użytkowym partem i zamieszkałymi 

poddaszami. Wielość funkcji, w tym szczególnie drobnych działalności (usług, handlu, 

gastronomii) wpływa pozytywnie na całe miasto, można wręcz mówić o tym, że obszar 

ten „tworzy miasto”. 

Bardzo mocno odbierany jest duch miejsca co świadczy o wpływie charakteru 

dzielnicy na kształtowanie się tożsamości. Przestrzenie publiczne są żywe i pełne ludzi. 

symboliczna kulturowa/ 

emocjonalna 

przestrzenna/ 

estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 
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2. Dzielnica Miejska. 

Dzielnica ta jest uzupełnieniem strefy wielkomiejskiej budynkami utrzymującymi 

układ równający do linii pierzei, jednak częściej z zachowaniem odstępów między 

budynkami.  

Przeważa funkcja mieszkalna, niekiedy pojawiają się funkcje w parterach, zarówno 

spontanicznie jak również z pierwotnego przeznaczenia budynków. 

Dzielnice miejskie w Ostródzie mają znaczenie lokalne jako miejsce zamieszkania 

ludności, nie stanowią atrakcji turystycznej same w sobie. 

symboliczna kulturowa/ 

emocjonalna 

przestrzenna/ 

estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 
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3. Dzielnica odrębnych układów urbanistycznych (OUU). 

Strefy te zostały odróżnione od pozostałych układów zabudowy z dwóch powodów 

– po pierwsze stanowią one zespoły przestrzenne zaprojektowane wg metodyki, dzisiaj 

byśmy powiedzieli, masterplanu. Budynki o różnych funkcjach, spójne zamierzenie 

projektowe i kompozycja urbanistyczna sprawiają, że cechuje je odrębność w stosunku 

do innych części miasta. I to jest ta druga cecha – sprawiająca, że obszary te powstały 

i rozwinęły się inaczej niż tradycyjne miasto.  

Były to historycznie obszary o spójnej funkcji, związanej ze stacjonowaniem wojsk 

w Ostródzie. Koszary były zamkniętymi enklawami, swoistymi „miastami w mieście”, 

niczym łódzkie fabryki włókiennicze XIX wieku.  

Również wschodnia zabudowa ul. Seweryna Pieniężnego, domy dla pracowników 

kolei posiadają te cechy, mimo innych funkcji. Nie były również tak zamknięte i wtapiały 

się w miasto, jednak utworzyły przestrzeń całej ulicy będąc realizacją jednego zamierzenia 

przestrzennego. 
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symboliczna kulturowa/ 
emocjonalna 

przestrzenna/ 
estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 
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4. Dzielnica Zabudowy mieszanej. 

Strefy te zawierają w sobie zarówno elementy zabudowy historycznej, 

przemysłowej jak i współczesne obiekty techniczne czy nawet mieszkaniowe. Nie można 

jednak mówić o wiodącej funkcji czy estetyce. Obszary mieszane to teren przejściowy, 

powstały w sposób chaotyczny przy uzupełnianiu zabudowy, wywołanej potrzebą 

wprowadzenia nowych funkcji, głównie jako efekt otwarcia gospodarczego lat ’90 

XX wieku. 

symboliczna kulturowa/ 

emocjonalna 

przestrzenna/ 

estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 
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5. Strefa osiedli stylu międzynarodowego. 

Osiedla modernistyczne stanowią dom dla wielu mieszkańców, dlatego nadal 

są nieocenioną forma zabudowy, zapewniającą odpowiednie warunki zamieszkania.  

Największą jednak ich wadą jest brak porządku przestrzennego. Nie gwarantują 

one zróżnicowania przestrzeni ani nawet właściwego określenia jej granic. 

Daje to szerokie pole do uzupełnień: parkingi, ogrodzenia, pawilony, kioski czy wreszcie 

reklamy. Pustkę nie-miejsca próbuje się jakoś wykorzystać. Najczęściej jednak dzieje się 

to ze szkodą dla warunków zamieszkania. 

symboliczna kulturowa/ 
emocjonalna 

przestrzenna/ 
estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 
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6. Strefa obiektów indywidualnych z otoczeniem. 

Kategoria ta obejmuje wszystkie obiekty o dużej kubaturze, sytuowane w ramach 

dużej nieruchomości, wyodrębniające je z otoczenia. Hipermarkety, hale sportowe 

czy nawet szkoły – wszystkie pełnią istotną funkcję użytkową, niektóre z nich społeczną 

i w tym należy upatrywać się ich wartości. Nie stanowią jednak (z nielicznymi wyjątkami) 

obiektów czy układów, które podnoszą poziom estetyczny miasta. 

symboliczna kulturowa/ 
emocjonalna 

przestrzenna/ 
estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 
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7. Strefa obiektów indywidualnych w zieleni. 

W odróżnieniu od poprzedniej kategorii obiekty w tym obszarze są raczej 

uzupełnieniem zaplanowanej zieleni lub stanowią część kompozycji budynku w ogrodzie. 

W jej obszarze znajdziemy takie obiekty jak Zamek czy restaurację nad Jeziorem 

Drwęckim – mamy więc dość szeroki przekrój typologiczny budynków. 

symboliczna kulturowa/ 
emocjonalna 

przestrzenna/ 
estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 
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8. Strefa domów jednorodzinnych. 

Cechy charakterystyczne: 

Osiedla domów jednorodzinnych są obecne we wszystkich polskich miastach. Cechą 

charakterystyczną Ostródy jest to, że są one rozplanowane w sposób bardzo regularny 

oraz prawie wypełniają tereny przewidziane pod taką zabudowę. Również ciekawym jest 

fakt, że wśród nich można odnaleźć zabytki – część tej strefy ma genezę przedmieścia 

przedwojennego 

Ocena wartości krajobrazu: 

symboliczna kulturowa/ 
emocjonalna 

przestrzenna/ 
estetyczna 

informacyjna środowiskowa społeczna użytkowa 

       

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 



86 | S t r o n a  

  

3.2.3. Kompozycja urbanistyczna - analiza szczegółowa. 

Celem opracowania szczegółowego dla śródmieścia Ostródy jest ocena krajobrazu 

miejskiego pod kątem wyznaczenia obszarów ze zredukowaną do minimum ilością 

nośników reklamy komercyjnej. Dla jego realizacji zbadano: 

➔ osie widokowych,  
➔ ciągi widokowe,  
➔ punkty widokowe i panoramy, a także: 
➔ wskazano dominanty pozytywne i negatywne, 
➔ określono kierunki ich oddziaływania przestrzennego, 
➔ zweryfikowano zamknięcia urbanistyczne (widokowe, zabudowane i otwarte). 

Wszystkie te elementy stanowią o wartości przestrzennej centrum Ostródy. 

Dodatkowo wskazano „zabytkowy obszar założenia urbanistycznego starego miasta 

z pozostałością fortyfikacji i zabudowy na starych murach miejskich i ruinami kościoła, 

obszar 50 m od fortyfikacji” (granica obszaru jest wskazana różnie w różnych 

opracowaniach), który jest szczególnie ważny z historycznego punktu widzenia, jednak 

nie posiadający aktualnie funkcji rzeczywistego centrum miasta. 

Poniższa analiza była podstawą wytyczenia miejsc priorytetowych i wrażliwych, 

wskazanych na mapach w rozdziale 3.2.5. 
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3.2.4. Mapa zjawisk reklamowych i konfliktów przestrzennych – wnioski 

z przeprowadzonej inwentaryzacji. 

Wyróżnienie kategorii zjawisk, związanych z występowaniem nośników reklam 

w przestrzeni nie jest zadaniem oczywistym. Punktów odniesienia do ich waloryzacji 

oraz standaryzacji może być wiele zaś sama ocena posiada cechy znacząco subiektywne. 

Aby uniknąć niejednoznaczności zdecydowano się na bezpośrednie odniesienie 

do zagadnień ustawowych, czyli aspektów, które można regulować uchwałą reklamową. 

Ocenianie zjawisk reklamowych według tego klucza umożliwia bardziej bezpośrednie 

przełożenie zaobserwowanych fenomenów na klucz rozwiązań. Jeśli analiza będzie 

dotyczyła tych aspektów już od fundamentów jej kształtowania – czyli wyboru 

czynników determinujących ocenę – tym większe jest prawdopodobieństwo 

jej optymalnego wykorzystania. 

W zakresie możliwych postanowień uchwały dotyczących reklam, na potrzeby 

opracowania tzw. „kryteria ustawowe”, obejmują: 

➔ zasady i warunki sytuowania; 
➔ gabaryty; 
➔ standardy jakościowe; 
➔ materiały budowlane; 
➔ liczba. 

Zinwentaryzowane w ramach wizyt studialnych tablice i urządzenia reklamowe 

oceniono według powyższych kryteriów, tworząc kategorie zjawisk reklamowych, 

uwzględniających znaczące elementy, wpływające na otoczenie. Wykluczono z analizy 

zjawiska, które nie są objęte dopuszczonym zakresem ustawowym, np. treść lub forma 

graficzna reklamy, nawet jeśli determinują zakłócenie ładu krajobrazowego. 
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kategorie zjawisk reklamowych. 

lp. nazwa 
efekt dla 

przestrzeni 
kryteria klasyfikacyjne 

I.  wzbogacenie 
wzbogacenie krajobrazu 

o nowy walor 

nośnik reklamy spełnia wszystkie kryteria 

ustawowe oraz cechuje go dobre 

zaprojektowanie tworzące piękno w kontekście, 

w którym występuje 

II.  harmonia 

harmonia nośnika reklamy 

z krajobrazem, w którym 

się znajduje, neutralność 

dla kontekstu 

nośnik reklamy spełnia wszystkie kryteria 

ustawowe (1-4 lub 1,2 i 5 w przypadku szyldów) 

na poziomie satysfakcjonującym 

III.  dysharmonia 

nośnik reklamy nie 

współgra z krajobrazem, 

następuje dysonans 

estetyczny 

nośnik reklamy nie spełnia jednego (całkowicie) 

lub dwóch (umiarkowanie) kryteriów 

ustawowych, jest źle wkomponowany 

w krajobraz lub obiekt, na którym się znajduje 

IV.  degradacja 

nośnik reklamy wpływa 

negatywnie na otoczenie 

obniżając jego walory 

estetyczne i funkcjonalne 

nośnik reklamy nie spełnia rażąco jednego lub 

więcej kryteriów (np. dominacja krajobrazu 

gabarytem, zasłanianie okien, wywoływanie 

efektu przeciążenia wizualnego), lub 

występuje w kontekście innych reklam 

dysharmonizujących krajobraz, co łącznie 

degraduje przestrzeń (np. nieadekwatność form 

względem kontekstu, niespójność form 

nośników reklam występujących blisko siebie, 

przegęszczenie, czyli zbyt wiele tablic lub 

urządzań reklamowych w jednym miejscu) 
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3.2.5. Miejsca priorytetowe i wrażliwe w przestrzeni miejskiej. Obszary 

problematyczne. 

 

Jednym z głównych cech Ostródy, wraz z jej uwarunkowaniami jest niespójność 

struktury miasta (w rozumieniu formy przestrzennej) i morfologii (etapy rozwoju 

i wartość kulturowa. Wynika to przede wszystkim z czynników zewnętrznych, 

uwarunkowanych historycznie – zniszczeń i odbudowy powojennej, nieodpowiadającej 

wymogom i oczekiwaniom współczesności a także podziału Ostródy linią kolejową. 

Do tego niewykorzystane szanse i połączenia między promenadą i historycznym rynkiem 

miejskim oraz przejścia i przejazdy kolejowe czynią znaczące tereny niewykorzystanymi 

i burzą formę miasta rozwiniętego historycznie.  

W obszarze całej Ostródy występują tereny lub obiekty zabytkowe oraz miejsca, 

gdzie chaos reklamowy jest znaczący. Jednak, tak jak życie miasta, tak i jego najbardziej 

wartościowy krajobraz koncentrują się w obszarze śródmieścia Ostródy. Jest to też obszar 

występowania różnorodnych działalności, dużego ruchu ludnościowego oraz 

negatywnych zjawisk reklamowych. 

W stosunku do zakładanego w zamówieniu obszaru, teren ten został w wyniku 

analizy rozszerzony o obszar przyległy starym koszarom (Bergkaserne), ulicy Gustawa 

Gizewiusza i rejon ulicy Józefa Piłsudskiego, czerwone koszary i fragment ul. Seweryna 

Pieniężnego na południe od 21 stycznia. 

W obszarze tym wskazano na układ kluczowych przestrzeni publicznych, łączących 

najważniejsze obiekty i przestrzenie w system, którego jakość przestrzenną powinno się 

stopniowo podnosić. 

Doprecyzowanie granic obszaru o wyższych wymogach krajobrazowych powinno 

nastąpić w oparciu o konsultacje społeczne na warsztatach Planning for Real™, 

realizowanego przez realizatora konsultacji społecznych dla programu Smart City. 
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3.3. Analiza uwarunkowań formalnych. 

Niestety w opracowaniach mapowych dotyczących Ostródy nie znajduje się mapa 

rozmieszczenia zabytków, co uniemożliwia prowadzenie właściwej polityki przestrzennej 

w tym zakresie, wykonawca zamówienia zdecydował się na wykonanie tego 

opracowania, jako dodatkowego względem zamówienia, we własnym zakresie 

(rozdział 3.3.5.). Za jego podstawę posłużyła Gminna Ewidencja Zabytków oraz Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

3.3.1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 

2015-2025. 

 Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 października 2015r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 

2015-2025 wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko. 

➔ Dokument będzie wskazywał konieczność poprawy jakości przestrzeni 
publicznych jako jedno z działań strategicznych. 

➔ Wskaże problem chaosu reklamowego jako jeden z elementów tejże 
poprawy. 

➔ Będzie odnosił się ze zrozumieniem i umiejętnością wykorzystania walorów 
przestrzennych i stopnia zachowania tkanki zabytkowej – wskaże możliwość 
rozwoju w oparciu o dziedzictwo i walory naturalne, w tym szczególnie 
krajobraz kulturowy i nieantropogeniczny. 

➔ Tak, choć rozumiany nieco opacznie. 
➔ Nie. 
➔ Nie. 
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miejsce w 

dokumencie 

treść  komentarz 

iii. analiza 

swot/towns s. 128 

słabe strony 

7. zagęszczenie przestrzenne, 

istniejące ukształtowanie 

powierzchni miasta, przeszkody 

architektoniczne 

wskazane elementy w pkt. 7 „słabych stron” 

są sformułowane bardzo lakonicznie 

i niewłaściwie. zagęszczenie należy ocenić 

jako zaleta, a jeśli mówimy o wadzie to 

raczej o nieciągłości struktury i braku 

pełnego uformowania w ramach najgęstszej 

części strefy zurbanizowanej. również 

zróżnicowanie ukształtowania powierzchni 

jest absolutnym walorem krajobrazowym! 

nie wiadomo o jakie przeszkody 

architektoniczne chodzi. 

nastawienie na zagospodarowywanie 

„greenfieldów”, które przyświeca 

opracowaniu jest kursem przeczącym 

zasadom zrównoważonego rozwoju. 

iv. wizja przyszłości 

miasta, 

s. 133 

wysoka jakość zamieszkania 

racjonalnie zagospodarowana 

przestrzeń miejska 

elementami realizacji tych dwóch 

elementów z pewnością powinna być 

poprawa ładu przestrzennego poprzez 

podjęcie uchwały krajobrazowej. 

iii obszar 

priorytetowy – 

racjonalne 

wykorzystanie 

przestrzeni miejskiej, 

s. 144 

iii.2. uporządkowana struktura 

przestrzeni miejskiej 

analiza przestrzenna, prowadzona 

na potrzeby niniejszego raportu również 

potwierdza taką potrzebę. uchwała 

krajobrazowa stoi w synergii do tego 

działania. 

iii. rozwinięcie wskazane działania będą realizowane przez 

uchwałę krajobrazową: 
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III.2. – te działania (za wyjątkiem mpzp) 

nie mają nic wspólnego z porządkowaniem 

przestrzeni miejskiej 

III.3. – nierealne w obliczu braku własności 

miejskiej tego terenu (mpzp powinien 

uwzględniać oczywiście uwagi społeczne) 

III.4. – nie odniesiono się do zagadnienia ładu 

przestrzennego 

III.5. c. – jest to jedyny punkt strategii wprost 

mówiący o estetyce przestrzeni publicznej.  

 

 

3.3.2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Ostróda. 

Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostróda. 

➔ Dokument będzie odwoływał się do pojęcia ładu przestrzennego, uznając 
problem chaosu reklamowego jako jeden z istotnych czynników 
wpływających na jego zaburzenia. 

➔ Badania i analizy przestrzenne będą pomocne w analizie krajobrazowej. 
➔ Kierunki zagospodarowania będą pomocne w wyznaczeniu obszarów. 
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➔ Dokument nie porusza zagadnienia w sposób wystarczający. 
➔ Tak. 
➔ Nie. 

miejsce w dokumencie treść  komentarz 

Główne cele polityki 

przestrzennej miasta Ostróda  

s. 3 tom II 

h) (…) rewitalizacja miasta W ramach rewitalizacji jednym 

z działań jest zawsze poprawa 

stanu technicznego i ładu 

przestrzennego 

na rewitalizowanym obszarze. 

Uchwała krajobrazowa 

wpisuje się w to działanie. 

1. Obszary i obiekty objęte 

ochroną na podstawie 

przepisów szczególnych. 

1.1. Obszary i zasady 

ochrony środowiska i jego 

zasobów, ochrony przyrody i 

krajobrazu kulturowego. 

s. 12 tom II 

Szczególną uwagę należy zwrócić 

również na kształtowanie 

otoczenia zabytkowych obiektów 

w sposób harmonizujący z materią 

zabytkową, to jest poprzez 

realizację obiektów o zbliżonej 

(różnica do 10% wartości) 

wysokości i geometrii dachu oraz 

podobnej kolorystyce elewacji, 

a także poprzez ograniczenie 

możliwości powstawania 

obiektów dysharmonijnych – 

dominant wysokościowych, wolno 

stojących nośników reklamowych. 

Wytyczna ta jest właściwa 

do wykorzystania przy 

tworzeniu uchwały 

krajobrazowej. 
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3.3.3. Gminna Ewidencja Zabytków i Program Opieki nad Zabytkami Miasta 

Ostróda na lata 2020-2023. 

Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 18 maja 2020r. 

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda) oraz Zbiór Kart 

Adresowych. 

 Uchwała NR XXX/166/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2020r. 

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda na lata 2020-

2023”. 

➔ Dokumenty będą zawierały kompleksową wiedzę na temat zabytków 
Ostródy. 

➔ GPONZ będzie zawierał szczegółowe wytyczne w zakresie wpisywania 
szyldów i reklam w architekturę zabytkową. 

➔ Tak, z wyjątkiem mapy lokalizacyjnej wszystkich zabytków i obszarów 
zabytkowych Ostródy. 

➔ Nie. 

miejsce w dokumencie treść  komentarz 

GEZ: 

Karty zabytków w GEZ Adresy, nazwy, zdjęcia Elementy te zostały 

wykorzystane w analizie 

przestrzennej. Posłużyły również 

opracowaniu mapy zabytków 

i relacji przestrzennych między 

rozmieszczeniem zjawisk 
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reklamowych a położeniem 

zabytków 

GPONZ: 

4. Uwarunkowania prawne 

ochrony i opieki nad zabytkami 

w Polsce, 

s. 11 i dalej 

7.3 Uwarunkowania wynikające 

z miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Fragmenty obowiązujących 

mpzp, traktujące o zabytkach 

i sytuowaniu reklam w ich 

otoczeniu. 

7.3 Uwarunkowani a wynikające 

z miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

W uchwale określającej zasady i 

warunki sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic i 

urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń uwzględnia się w 

szczególności: 

1) zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru i ich 

otoczenia; 

Wprost odniesiono się do 

uchwały krajobrazowej. 

3. Działania zmierzające do 

poprawy stanu zachowania 

dziedzictwa Kulturowego, 

s. 87 

podjęcie działań zmierzających 

do uporządkowania 

wielkogabarytowych szyldów i 

reklam przesłaniających 

zabytkowe budynki, 

zaburzających ich wartość 

artystyczną i estetykę miasta, 
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3.3.4. Lokalny Program Rewitalizacji. 

Uchwała NR XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie: aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostróda do roku 

2023. 

➔ Dokument będzie wspominał o degradacji przestrzeni publicznej również 
w kontekście chaosu reklamowego jako elementu często powiązanego 
z degradacją przestrzenną.  

➔ Wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji będzie pomocny 
przy wyznaczaniu obszarów. 

➔ Nie. 
➔ Nie. 

Dokument zawiera wiele cennych spostrzeżeń, począwszy od ogólnego podejścia 

do uzupełniania nieciągłości w przestrzeni zabytkowej po szczegółowy projekt 

rewitalizacji niezwykle cennego zespołu (czy też jego pozostałości) starych koszar 

(górnych koszar) Bergkaserne. 

miejsce w dokumencie treść  komentarz 

Cel strategiczny 2: 

Rewitalizacja historycznej 

przestrzeni publicznej, 

s. 125 

Cel operacyjny 2.1: Przywrócenie 

przestrzeni miejskiej 

mieszkańcom, Cel operacyjny 2.2: 

Zachowanie ciągłości 

historycznej zabytkowej 

zabudowy miejskiej, Cel 

operacyjny 2.3: Funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych. Cel operacyjny 2.4: 

Działania te istotnie wpływają na 

przestrzeń publiczną, pominięto 

jednak aspekt wyposażenia tejże 

przestrzeni w obiekty małej 

architektury oraz zagadnienie 

sytuowania reklam i szyldów. 

Oprócz wskazania celów 

operacyjnych nie 
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Poprawa stanu technicznego 

budynków, wykorzystanie 

rozwiązań zwiększających 

efektywność energetyczną; Cel 

operacyjny 2.5: Zwiększenie 

atrakcyjności osiedleńczej 

obszaru rewitalizowanego. 

doprecyzowano narzędzi 

realizacji tego celu, zaś 

potencjalna uchwała 

krajobrazowa jest jednym z nich. 

Aktualizacja LPR była tworzona 

po trzech latach obowiązywania 

ustawy krajobrazowej. 
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3.3.5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostróda na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024. 

Uchwała Nr XL/289/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29.11.2017r. w sprawie 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostróda na lata 2017-2020 

z perspektywą do roku 2024”. 

➔ Dokument wskaże tereny cenne pod względem krajobrazu naturalnego, 
które powinny być chronione przed ekspansją reklamy zewnętrznej. 

➔ tak. 

 
 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/
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3.3.6. Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 – 

projekt. 

➔ Dokument wskaże atrakcyjność centrum miejskiego Ostródy jako ważnego 
punktu na mapie obszaru. 

➔ Częściowo. Wskazano ogólnie jakość przestrzeni publicznych. 

 

 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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miejsce w dokumencie treść  komentarz 

Cel strategiczny 5. Infrastruktura 

KKE – nowoczesna i włączająca, 

s. 38 

Wzrost jakości przestrzeni 

publicznych oraz rozbudowa 

infrastruktury turystycznej – 

poszukiwanie nowych form 

turystyki i zwiększenie 

konkurencyjności obszaru 

Kanału Elbląskiego na rynku 

turystycznym wymaga 

dwutorowych przedsięwzięć 

mających na celu podniesienie 

estetyki i funkcjonalności miejsc 

publicznych. 

Jednym z elementów poprawę 

jakości miejsc publicznych jest 

prawidłowa identyfikacja 

wizualna firm działających w ich 

sąsiedztwie. 

 

3.3.7 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego mają znaczenie dla Uchwały 

Krajobrazowej ze względu na to, że Uchwała uchyla te postanowienia obowiązujących 

mpzp, które zostały wprowadzone na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. (wprowadzony ustawą z dnia 

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami: Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 871).  

Przepis przejściowy wprowadzono za pośrednictwem Ustawy Krajobrazowej 

(ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688]): 

„Art. 12. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc. 
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2. Regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie 

art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, 
obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
 

3. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu 

do sporządzania lub zmiany planu, nieuchwalonych przez radę gminy do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.” 

 

Uchwała zmieni zatem porządek prawny w swoim zakresie merytorycznym. 

1) MPZP, dla których przystąpienie nastąpiło przed wejściem w życie art. 15 ust. 

3 pkt 9. (wprowadzonego 25 czerwca 2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 871) 

czyli przed 21 października 2010 r. – postanowienia dotyczące reklam, 

pojawiające się w zakresie „zasad kształtowania ładu przestrzennego” będą 

nieistotne wg reguły kolizyjnej lex posteriori derogat legi priori (łac. norma 

późniejsza uchyla moc obowiązującą normy wcześniejszej) – 

50 obowiązujących planów i zmian planów. 

2) MPZP dla których przystąpienie nastąpiło po 21 października 2010 r., a przed 

wejściem w życie ustawy krajobrazowej (tj. przed 11 września 2015 r.) 

i zostały uchwalone – zawierają zapisy na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. - 

Ustawa krajobrazowa reguluje to zagadnienie wprost: uchwała 

krajobrazowa będzie anulowała wszystkie postanowienia, których 

podstawą był art. 15 ust. 3 pkt 9. - 7 obowiązujących planów i zmian planów. 

3) MPZP dla których nastąpiło przystąpienie po 11 września 2015 r. – 

nie zawierają zapisów na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9. I nie ma kolizji 

postanowień dot. reklam w mpzp i uchwale krajobrazowej – 

10 obowiązujących planów i zmian planów; 
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4) MPZP dla których nastąpiło przystąpienie przed 11 września 2015 r., ale dotąd 

nie zostały uchwalone – mogą zawierać postanowienia na podstawie art. 15 

ust. 3 pkt 9. Kluczowa jest w tym przypadku relacja kolejności wejścia 

w życie: zasadę lex posteriori derogat legi priori będzie funkcjonowała w obu 

przypadkach. Zatem: jeśli chwała krajobrazowa będzie podjęta później, 

to obowiązują jej postanowienia, a jeśli plan będzie późniejszy to będą 

obowiązywały zapisy planu. Dlatego rekomenduje się niewprowadzanie 

zapisów na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 do tej grupy planów – brak. 

 

3.5. Konsultacje społeczne. 

W połowie czerwca 2020 r.  został przeprowadzony jeden dodatkowy (w stosunku 

do zamówienia) spacer badawczy. Wzięło w nim udział 8 interesariuszy, w tym Radni 

Rady Miejskiej oraz 5 urzędników i wykonawca zamówienia. 
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W czasie spaceru poruszono kwestie związane z zakresem uchwały krajobrazowej, 

zasadności wprowadzania regulacji i funkcjonowania konkretnych przestrzeni 

publicznych. Został szeroko omówiony aspekt definicyjny, wprowadzony ustawą – 

różnica między szyldem i tablicą reklamową lub urządzeniem reklamowym niebędącym 

szyldem. 

Uczestnicy spaceru byli zainteresowani tematyką przestrzeni publicznych również 

w szerszym spektrum – czystość, nawierzchnie, kolorystyka elewacji czy oświetlenie ulic. 

Uczestnicy wyrazili pozytywną opinię na temat podejmowanych działań. 
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Ankieta, na dzień oddania niniejszego opracowania, została wypełniona przez 

75 osób. Liczba ta z pewnością wzrośnie po przeprowadzeniu spotkania online, na którym 

zostaną poruszone liczne tematy, związane z uchwałą krajobrazową, co powinno 

zwiększyć zainteresowanie i zasięgi dotarcia z informacją. 

Ankiety nie należy traktować jako ilościowego badania społecznego, jest jedynie 

dodatkowym narzędziem, badającym nastawienie osób zainteresowanych tematem. 

Grupa nie jest reprezentatywna, wyniki są prezentowane w formie uproszczonej. 

Pogłębionym konsultacjom społecznym mają służyć działania opisane w rozdziale 3.5.3. 

"Reklamy psują estetykę przestrzeni miejskiej" 

"Reklam jest zbyt dużo" 

"Reklamy są zbyt duże" 

"Reklamy przeszkadzają podczas jazdy samochodem (rozpraszają)" 

"Reklamy wzdłuż najważniejszych ulic powinny być uporządkowane" 

"Zmiany są potrzebne jak najszybciej" 

"Kwestia reklam i szyldów powinna być uporządkowana prawnie w Ostródzie" 

"Reklamy są naturalnym elementem krajobrazu miejskiego" 

"Reklam powinno być więcej" 

"Podobają mi się reklamy takie jakie są" 
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"Nie zwracam uwagi na reklamy" 

"Reklamy są potrzebne w mieście" 

 

„Jaki obszar wymaga, wg. Pani/Pana największego uporządkowania pod względem 

reklam i szyldów w Ostródzie?” 

Najczęściej wskazywane obszar całej Ostródy, często pojawiało się określenie 

obszary występowania problemu – śródmieście. Najczęściej wskazywanymi ulicami były 

ul. Adama Mickiewicza i ul. Stefana Czarnieckiego. Pojawiały się głosy aby w pierwszej 

kolejności uporządkować centrum, ale docelowo całe miasto. 

„Prosimy o wyrażenie ogólnej opinii, dotyczącej estetyki przestrzeni publicznych 

(ulic, placów, parków, skwerów) w Ostródzie” 

Mieszkańcy w dużym stopniu zwracali na czystość i brak spójności i szeroko 

rozumianej estetyki. Wielokrotnie powtarzanym problemem były również chaotycznie 

umieszczane reklamy i zbyt mała liczba parków. 
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W dniu 12 października 2020 r. został przeprowadzony spacer badawczy 

prowadzony przez konsorcjum firm Utila Sp. z o.o. i MPAS Studio Sp. z o.o. Wnioski ze 

spaceru zostaną przygotowane w oparciu o przedstawiony przez konsorcjum raport. 

Odbędzie się ono w poniedziałek 26 października 2020 r. o godzinie 17:00 przy 

użyciu aplikacji Zoom. Pierwotnie planowane zastosowanie metody Planning for Real™ 

musiało zostać zmodyfikowane ze względu na pandemię COVID-19 i zrealizowane online 

(przez internet).  

Udział w spotkaniu musi być poprzedzony rejestracją na stronie internetowej 

www.smart.ostroda.pl do 25 października 2020 r.  

Spotkanie będzie również transmitowane na profilach miasta i wykonawców w 

mediach społecznościowych. 

Planowane są kolejne dwa warsztaty w roku 2021 metodą Planning for Real™ 

dotyczące Systemu Informacji Miejskiej i Szyldownika. 

Uchwała krajobrazowa będzie prowadzona zgodnie z procedurą wprowadzoną 

w upzp i opisaną w rozdziale 5.1. 

 



 

 

 

 

 

4. Proponowane rozwiązania. 
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4.1. Propozycja rozwiązań dla poprawy jakości przestrzeni 

publicznych. 

4.1.1. Propozycja podziału Ostródy na obszary o różnych zasadach. 

Zidentyfikowane w analizie strefy i dzielnice krajobrazowe stanowią zbyt dużą 

„mozaikę przestrzenną” w stosunku do potrzeb porządkowania, charakterystyki zjawisk 

reklamowych i możliwości regulacyjnych uchwały krajobrazowej. Stąd proponuje 

się uproszczenie do 3 obszarów. Każdy z nich byłby oparty o wskazane w analizie strefy 

(zgodnie z poniższym opisem) oraz pozostała strefa miasta (niezurbanizowana). 

Dokładne wytycznie granic będzie miało jednak sens dopiero w momencie podjęcia 

decyzji co do podstawowych kierunków i poziomu restrykcji, które będą wynikały 

z kompromisu społecznego w zakresie uchwały krajobrazowej. 

1.  (szyldy wysokiej jakości, ograniczenie reklam do minimum) – 
obejmujący: 

a. Dzielnicę Wielkomiejską, 
b. Dzielnicę miejską, 
c. Dzielnicę OUU, 
d. Strefę obiektów indywidualnych w zieleni, 
e. Niezurbanizowany obszar miasta (szyldy nie występują, gdy nie ma 

działalności, zaś reklamy byłyby ograniczone do minimum). 
2.  (uporządkowanie szyldów, dopuszczalna niewielka reklama) – 

obejmujący: 
a. Osiedla stylu międzynarodowego, 
b. Strefa domów jednorodzinnych. 

3.  (nieznaczna korekta szyldów, dopuszczenie uporządkowanych 
reklam) – obejmujący: 

a. Strefę obiektów indywidualnych, 
b. Strefę zabudowy mieszanej. 

Podział ten odpowiada oczekiwaniom Zmawiającego, jednak przed podjęciem 

ostatecznej decyzji warto się jeszcze zastanowić nad wariantem alternatywnym 
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(rozdział 4.1.2.). Przy czym dalsze rozwinięcie w raporcie przyjmuje podział na 3 obszary 

jako punkt wyjścia. 

4.1.2. Alternatywne podejście do kształtowania zasad i warunków 

sytuowania reklam – jeden obszar. 

Jak wykazała analiza przestrzenna, szczególnie zmapowanie obiektów, znajdujących 

się w Gminnej Ewidencji Zabytków (wykazującej również obiekty objęte ochroną wpisem 

do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego) Ostróda posiada 

w swoich granicach administracyjnych wiele obiektów i obszarów istotnych kulturowo 

o zróżnicowanych charakterze w różnych miejscach oraz w otoczeniu różnych 

przestrzeni. Pozwala to zaryzykować stwierdzenie, że na całym obszarze miasta 

występują budynki i przestrzenie wartościowe historycznie. W powiązaniu z zasadą 

równego traktowania podmiotów gospodarczych, gdzie przedsiębiorcy, prowadzący 

zbliżone działalności – ale w różnych miejscach – mieliby różne zasady sytuowania 

szyldów i reklam, można wysunąć następującą konkluzję:  

Przy wprowadzeniu identycznych zasad sytuowania szyldów i reklam na obszarze 

całej Ostródy –  – 

ale z uwzględnieniem zabytków (dla których wymogi estetyczne byłyby większe) byłoby 

możliwe stworzenie dokumentu, który właściwie odpowiadałby potrzebom ładu 

przestrzennego oraz równocześnie byłby prostszy w odbiorze i stosowaniu.  

4.1.3. Wykaz rekomendacji/wniosków dotyczących kształtowania wizerunku 

stref (obszarów o różnych zasadach). 

Niniejszy rozdział ma charakter ogólnodostępnej instrukcji edukacyjnej 

dot. rozbudzania estetycznej świadomości oraz wiedzy o skutecznej reklamie. Jego treść 

będzie częścią prezentacji na spotkanie konsultacyjne, zaplanowane na 27 października. 

Przeanalizowano 3 przypadki szczególne, charakterystyczne dla wybranych dzielnic 

krajobrazowych: 

1. Obszar I – przykład dla Dzielnicy Wielkomiejska, 
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2. Obszar II – przykład dla osiedla stylu międzynarodowego, 
3. Obszar III – przykład dla strefa obiektów indywidualnych. 

Wskazano na złe praktyki i uwypuklono dobre rozwiązania przestrzenne, 

zapewniające wysoki poziom czytelności i estetyki reklam. Poziom restrykcji 

w regulowanej materii może być zróżnicowany, dlatego wskazano warianty zmian 

przestrzeni:  

1. maksymalna dbałość o ład przestrzenny,  
2. liberalne porządkowanie, 
3. rozwiązanie optymalne (wskazane przez Wykonawcę jako najlepsze). 

Wariant maksymalnej dbałości o ład przestrzenny: 

➔ zakłada usunięcie wszystkich reklam, nie będących szyldami, 
➔ wprowadzi szczegółowe wytyczne dla szyldów, ograniczające ich liczbę 

do minimum. 

Wariant liberalnego porządkowania: 

➔ Zakłada możliwość zachowania części reklam i największych szyldów bez 
zmian, 

➔ Daje możliwość sytuowania reklam w formie ograniczonej w stosunku 
do stanu obecnego, 

➔ Dopuszcza swobodę w sytuowaniu szyldów, unikając jedynie przesłaniania 
okien i detali architektonicznych. 

Wariant optymalny: 

➔ Zakłada możliwość zachowania głównych szyldów działalności 
i dostosowania pozostałych, 

➔ Zakłada dłuższy czas dostosowania dla reklam i szyldów, które były 
sytuowane na podstawie pozwolenia na budowę. 

➔ Dopuszcza reklamy pod pewnymi warunkami (np. wzdłuż ulic w obszarze 
obiektów indywidualnych i osiedli, ale z zakazem na zabytkach i obszarach 
zabytkowych). 

Powyższe warianty oznaczałyby inne rozwiązania szczegółowe, w zależności 

od obszaru (I – III) zakładanego w dokumencie.  
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Fotografia przedstawia widok ulicy Adama Mickiewicza z pięknym zamknięciem 

urbanistycznym w postaci kościelnej wieży oraz narożnika kamienicy, zwieńczonego 

kopułą. Dodatkowych wrażeń estetycznych dodaje odgięcie osi ulicy oraz zieleń, 

wypełniająca przestrzeń na zamknięciu widokowym. 

Wariant maksymalnej dbałości o ład przestrzenny zakłada zupełny zakaz wszelkich 

reklam, nawet murali reklamowych, ze względu na położenie w obszarze wpisanym 

do rejestru zabytków. Szyldy mogą być najwyżej w poziomie parteru. 

Wariant liberalnego porządkowania dopuszcza jedynie reklamę w postaci murali na 

ścianach posiadających niewiele okien. Szyldy mogą być sytuowane również do poziomu 

dolnych krawędzi pierwszego piętra i mogą być większe. 

Wariant optymalny dopuszcza murale reklamowe i dopuszcza szyldy w parterze. 
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Widok przedstawia mocno uczęszczane rondo przy ważnym wylocie z miasta 

na drogę prowadzącą do węzła dróg ekspresowych. Nic dziwnego, że jest tak nasycone 

reklamami. W tle widać bloki osiedla grunwaldzkiego, przesłonięte reklamami. 

Wariant maksymalnej dbałości o ład przestrzenny zakłada zupełną likwidację reklam 

(szyldów w tym widoku nie ma, są po drugiej stronie, przynależnej stacji benzynowej) – 

na budynkach oraz w rejonie skrzyżowania. 

Wariant liberalnego porządkowania dopuszcza reklamy na budynkach, 

ale ogranicza ich umieszczenie bezpośrednio przy skrzyżowaniu. 

Wariant optymalne dopuszcza murale reklamowe na budynkach, ale nie dopuszcza 

w całej okolicy skrzyżowania reklam wolnostojących. 
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Fotografia przedstawia nieruchomość, na której znajduje się wiele działalności, 

jednak jeden budynek i jedna działalność dominują przestrzeń. 

Wariant maksymalnej dbałości o ład przestrzenny zakłada ograniczenie liczby 

odrębnych szyldów wielu działalności i umieszczanie szyldów wielu z nich na wspólnej 

konstrukcji – np. pylonie reklamowym. Reklamy byłyby dopuszczone, lecz w związku 

z tym, że w stanie istniejącym ich nie ma nie zilustrowano ich położenia. 

Wariant liberalnego porządkowania dopuszcza więcej szyldów wolnostojących 

i duże szyldy lub reklamy na ścianach szczytowych budynków. 

Wariant optymalny równoważy dwa powyższe – na ścianach dopuszcza tylko 

murale reklamowe, jednak proponuje się w nim możliwość umieszczenie większej liczby 

szyldów wolnostojących. 
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5.  Zagadnienia realizacyjne.  
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5.1. Etapy wdrażania. 

Procedura ta jest opisana w artykule 37b upzp. Wskazuje ona jasno etapy 

opracowania oraz termin ich realizacji. 

Po podjęciu uchwały inicjacyjnej Burmistrz miasta Ostróda przystępuje do 

opracowania uchwały krajobrazowej. Ustawa nie precyzuje jak ma to wykonać. Stąd 

podjęto decyzję o wcześniejszym przygotowaniu niniejszych analiz i założeń uchwały, aby 

Rada Miasta Ostródy mogła podjąć najlepszą decyzję dotyczącą ewentualnego 

opracowania uchwały krajobrazowej. 

W przypadku podjęcia takiej decyzji wykonawca przygotuje projekt uchwały, 

na bazie założeń wypracowanych wraz z mieszkańcami. Za konsultacje społeczne 

odpowiada jednak w tym przypadku inna firma zewnętrzna. 

Opracowana i poprawiona wersja projektu trafi do uzgodnień zewnętrznych: 

➔ Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
➔ Opinia Marszałka Województwa, 
➔ Opinia Państwowej Straży Pożarnej, 
➔ Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Po pozytywnym uzgodnieniu i opiniowaniu (trwającym miesiąc) uchwała zostanie 

wyłożona do publicznego wglądu na okres minimum 3 tygodni oraz przez kolejne 

2 tygodnie będzie można składać do niej uwagi. Fakt wyłożenia i zbierania uwag będzie 

ogłoszony na tydzień przed terminem jego rozpoczęcia poprzez obwieszczenie 

Burmistrza. 

Następnie wszystkie uwagi będą pisemnie rozpatrzone przez Burmistrza (w formie 

Zarządzenia, którego projekt przygotuje Wykonawca) a zatwierdzone przez niego 

zmiany wprowadzone w projekcie uchwały. Następnie uchwała będzie prezentowana na 

sesji Rady Miasta i każda z uwag głosowana – pod względem prawidłowości 
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rozstrzygnięcia przez Burmistrza. Treść uwag odrzuconych wraz z uzasadnieniem, będą 

załącznikiem uchwały. 

Zmiany na jakimkolwiek etapie procedury nie wymagają ponownego wyłożenia. 

Jedynie brak uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wymaga korekty 

dokumentu aż do momentu zgodności dokumentu z jego oczekiwaniami. 

Cały proces ma się zakończyć w czerwcu 2021 r. 

Uchwała podjęta przez Radę Miejską zostaje przekazana do organu nadzoru – 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ma on miesiąc na publikację dokumentu 

w Dzienniku Urzędowym. 14 dni od tej publikacji (choć w uchwale można wpisać okres 

dłuższy) uchwała nabiera mocy prawnej – wchodzi w życie. Również w trakcie 

wspomnianego miesiąca Wojewoda może wszcząć tzw. postępowanie nadzorcze, 

żądając przedłożenia wyjaśnień oraz zgłaszając swoje wątpliwości co do zgodności 

uchwały z prawem. Jeśli stwierdzi taką niezgodność, a wyjaśnienia nie rozwieją jego 

wątpliwości uchyla uchwałę. Nie oznacza to jednak, że uchwała jest anulowana. 

Jeżeli gmina odwoła się od decyzji wojewody sprawę zbada Wojewódzki Sąd 

Administracyjny a w przypadku złożenia skargi kasacyjnej (którejkolwiek ze stron) 

również Naczelny Sąd Administracyjny. Cała procedura może trwać kilka lat. Dlatego tak 

ważne jest, żeby uchwała byłą napisana ściśle zgodnie z przepisami oraz byłą wyważona 

tak, aby uniknąć zaskarżeń i rozpraw sądowych, które mogą być wywołane chęcią „gry na 

czas” podmiotów, których zmiany dotkną najmocniej.  

Od wejścia w życie uchwały, wszystkie nowe tablice i urządzenia reklamowe oraz 

obiekty małej architektury i ogrodzenia muszą być zgodne z uchwałą. Te, które były 

umieszczone wcześniej – musza się dostosować we wskazanym przez uchwałę okresie. 

Minimalnym okresem dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały 

krajobrazowej tablic i urządzeń reklamowych wynosi rok. W przypadku Ostródy byłby to 

lipiec 2022 r. Okres ten można wydłużać – dla różnych obszarów oraz dla różnych 
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przypadków (np. w odniesieniu do gabarytu czy sposobu sytuowania). Można również 

zwolnić z obowiązku dostosowania wybrane typy ogrodzeń czy rodzaje małej 

architektury, ale nie reklamy. 

Dobrą strategią jest ustanowienie rocznego okresu dla reklam, które szpecą 

przestrzeń najbardziej, dłuższego dla pozostałych reklam i najdłuższego dla szyldów 

(czy wręcz kilku okresów dostosowawczych dla szyldów, gdyż niektóre z nich 

są budowlami wartymi kilkaset tysięcy złotych). Stąd wstępna propozycja: 

➔ 1 rok dla banerów reklamowych i siatek reklamowych, nie będących 
szyldami, na ogrodzeniach i zabytkach, 

➔ 3 lata dla pozostałych reklam i szyldów (poza wyjątkami wskazanymi dalej), 
➔ 7 lat dla reklam nie będących szyldami, sytuowanymi na podstawie 

pozwolenia na budowę, 
➔ 15 lat dla szyldów sytuowanych na podstawie pozwolenia na budowę. 

Pracownicy odpowiedzialni za realizację uchwały – zaleca 

się zatrudnienie/zaangażowanie dwojga pracowników od momentu wyłożenia projektu 

do publicznego wglądu. Jest to właściwy czas, aby osoby te wdrożyły się w zapisy 

uchwały krajobrazowej, obserwowały proces rozstrzygania uwag mieszkańców 

i przystąpiły do zapoznania się z zakresem pracy egzekucyjnym dla najkrótszego czasu 

dostosowania. Kolejnym etapem pracy jest monitoring obszaru gminy pod względem 

sytuowania nowych nośników reklam i weryfikacja pojawiających się w gminie samowoli 

a także akcja informacyjno-promocyjna. 

Inwentaryzacja – od chwili wejścia w życie uchwały wszystkie nowe tablice 

i urządzenia reklamowe muszą być z nią zgodne. Niezbędne jest zatem ustalenie stanu 

wyjściowego na moment wejścia w życie uchwały. Ustalenie to musi stanowić twardy 

dowód, który w skrajnych przypadkach będzie służył procedurze administracyjnej. 

Profesjonalne firmy zajmujące się skanowaniem (laserowym pomiarem chmury 

punktów) i fotografowaniem przestrzeni za pomocą zdjęć ukośnych 

(nalotowych z samolotu lub drona) są w stanie zarejestrować stan istniejący niemal 
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jednego dnia. Ponadto możliwe jest dokonanie pomiarów tablic i urządzeń reklamowych 

na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, co daje możliwość dokonania dokładnych 

obliczeń powierzchni i potencjalnych wpływów do gminy. Jest też ułatwieniem dla 

możliwej do wprowadzenia na późniejszym etapie uchwały opłatowej. Jednak 

rozwiązanie takie jest kosztowne i z pewnością przerośnie potencjalne korzyści. Dużo 

prostsze jest zakupienie dwóch szerokokątnych kamer samochodowych i przejazd 

służbowym pojazdem po wszystkich ulicach i drogach w gminie. Istotna jest bowiem 

przede wszystkim data badania i sama możliwość potwierdzenia istnienia nośnika 

reklamy w danym miejscu – kamery samochodowe są wyposażone w moduł 

geolokalizacji GPS, ponadto metadane plików rejestrują datę zapisu plików. Dodatkowo, 

kamery te będą przydatne dla prowadzenia monitoringu zmian w przestrzeni 

(przydatnego również dla innych zadań gminy). Największą wadą jest jednak brak 

możliwości dokonania pomiaru z samego nagrania, który to pomiar należy dokonać w 

terminie późniejszym, indywidualnie w trakcie prowadzenia postępowań. 

Monitoring – aby mieć nadzór nad pojawiającymi się w przestrzeni tablicami 

i urządzeniami reklamowymi konieczna jest kontrola przestrzeni. Ze względu na wielkość 

strefy zurbanizowanej Ostródy nie ma konieczności wykonywania badania częściej niż 

raz kwartał. Do bieżącego monitoringu zaleca się wykorzystanie pojazdu służbowego 

i dwie kamery szerokokątne. 

Po upłynięciu terminów dostosowania, jednostka wskazana przez Burmistrza, 

winien zacząć dokonywać kontroli. W jej wyniku wydawana będzie decyzja 

administracyjna. Cała procedura sprowadza się do kilku poniższych elementów 

(zawartych w ustawach: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293) oraz ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.) 

1. Wizja terenowa/inwentaryzacja (kontrola 1) – podstawa do wszczęcia 

postępowania z urzędu; 
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2. Wszczęcie postępowania – pismo informujące o wszczęciu w momencie 

ważnego doręczenia określa moment wszczęcia – jest to najpewniejsza i niebudząca 

wątpliwości formalnych metoda określenia daty wszczęcia postępowania, utrwalona 

w orzecznictwie NSA. Kluczowe jest, aby w tym piśmie poinformować podmiot 

o nielegalności reklamy oraz o konsekwencjach takiego stanu rzeczy. Pismo jest 

kierowane do wszystkich stron postępowania, czyli minimum do właściciela lub zarządcy 

nieruchomości i podmiotu umieszczonego na reklamie; 

3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o dostarczeniu pisma lub po upłynięciu 

terminu, w którym wg k.p.a. można uznać pismo za doręczone należy udać się z kolejną 

wizją lokalną, celem zebrania dowodów – kontrola 2 (pierwsza kontrola odbyła się niejako 

na potrzeby wszczęcia postępowania właściwego, dopiero ta kontrola jest 

tzw. zbieraniem dowodów w sprawie);  

4. Wydanie Decyzji 1 – w przypadku stwierdzenia istnienia tablicy lub urządzenia 

reklamowego naruszającego postanowienia Uchwały następuje wydanie decyzji, 

składającej się z dwóch części: 

a. Nakaz dostosowania – z powołaniem na poszczególne postanowienia 

Uchwały, 

b. nałożenie kary od momentu wszczęcia do dnia wydania decyzji; 

5. Następuje dostosowanie lub usunięcie nośnika reklamy – po którego wykonaniu 

podmiot winien złożyć oświadczenie, o zaistnieniu takiego faktu; 

6. Weryfikacja oświadczenia - kontrola 3 – należy udać się w teren, aby potwierdzić 

oświadczenie z punktu wyżej; 

7. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli następuje wydanie Decyzji 2, 

ustalającej pozostały wymiar kary (od wydania 1 decyzji do dnia dostosowania tablicy lub 

urządzenia reklamowego); 
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Obowiązek usunięcia nośników reklam i przyjęcia kary spoczywa na podmiocie, 

który je umieścił, jednak w przypadku braku możliwości jego identyfikacji 

odpowiedzialność spoczywa na właścicielu nieruchomości (lub innej formie władania, jeśli 

występuje). W przypadku stwierdzenia faktu istnienia tablic lub urządzeń reklamowych, 

niezgodnych z uchwałą reklamową na nieruchomości zostaje wszczęte postępowanie, 

którego stroną będzie między innymi właściciel nieruchomości, który zostanie 

poproszony o wskazanie podmiotu/osoby, która umieściła nośnik reklamy na jego 

nieruchomości. W przypadku braku wskazania i braku możliwości identyfikacji podmiotu 

na podstawie analizy treści reklamy obowiązkiem usunięcia i karą zostanie obciążony 

właściciel nieruchomości. Obowiązek ten będzie nakładany na podstawie wydanej decyzji 

administracyjnej (Decyzja nr 1) składającej się z dwóch elementów: 

➔ 1. obowiązek dostosowania/usunięcia; 
➔ 2. kara finansowa, obliczona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170.), będzie 
naliczana za każdy dzień od daty wszczęcia postępowania do daty usunięcia 
nośnika reklamy i wynosiła dzienną sumę (wg stawki na 2020 r.): 
▪ 103,6 zł za fakt istnienia nielegalnej reklamy, 
▪ 9,2 zł za każdy pełny metr kwadratowy powierzchni. 

O dacie wszczęcia zostają poinformowane strony postępowania w tym samym 

czasie. Po wszczęciu zostaje przeprowadzone zbieranie dowodów – druga kontrola 

terenowa – stwierdzająca stan faktyczny w toku postępowania. Dopiero wtedy zostaną 

dokonane pomiary terenowe, aby możliwe było określenie kwoty kary w Decyzji nr 1. 

Po realizacji obowiązku dostosowania, podmiot umieszczający tablicę lub urządzenie 

reklamowe winien poinformować organ prowadzący postępowanie. Po otrzymaniu 

zawiadomienia nastąpi trzecia kontrola weryfikująca je. W przypadku stwierdzenia 

zgodności stanu faktycznego z oświadczeniem ostateczna kara wydana w ramach 

Decyzji nr 2 będzie liczona od daty wpływu oświadczenia. 

Zatem kara za średniej wielkości reklamę o powierzchni 12 m2 wyniesie 214 zł 

dziennie. Jeśli postępowanie trwałoby miesiąc, kwota ta wyniesie 6 420 PLN. 
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5.2. Analiza finansowa i czasowa wprowadzenie w/w rozwiązania. 

Zgodnie z art.  17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), wprowadzonego mocą tzw. Ustawy 

Krajobrazowej, Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych 

tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, o ile wprowadzi wcześniej uchwałę 

krajobrazową na terenie swojej gminy.  

Opłata reklamowa naliczana jest poprzez sumę części stałej i zmiennej i obejmuje 

jedynie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, nie będące szyldami. Górne granice 

stawek określane są w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Na rok 2020 wynoszą one: 

➔ 2,59 zł za dzień za sztukę reklamy 
➔ i dodatkowe 0,23 zł dziennie za każdy jej 1 m2 

Najważniejszą jednak kwestią, od której trzeba zacząć jest fakt, że dodatkowym 

podatkiem lokalnym nie mogą zostać objęte szyldy – jedynie tablice i urządzenia 

reklamowe, które tej funkcji nie pełnią. W sytuacji, w której miażdżąca większość 

wszystkich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych stanowi w Ostródzie szyldy – 

podatek będzie dotyczył niewielu nośników. Dla oceny zasadności wprowadzenia tzw. 

uchwały opłatowej lub podatku reklamowego należy wziąć pod uwagę potencjalne 

wpływy do budżetu miejskiego. Aby to uczynić należy przede wszystkim wiedzieć jakie 

reklamy będą docelowo dopuszczone.  

Przyjmując zatem średni rozmiar reklamy 12 m2 (średnia dla istniejących nośników) 

– taka reklama będzie wnosiła do budżetu:  

➔ Czyli nasz przypadek daje dziennie 2,59+2,76 = 5,35 zł dziennie, 
czyli w miesiącu ok 160 zł, czyli rocznie ok 1 926 PLN. 
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Po drugie należy policzyć, ile reklam potencjalnie w gminie mogłoby być 

sytuowanych. W chwili obecnej, gdy nie są jeszcze wybrane warianty i poziomy restrykcji 

jest to nierealne. 

Przyjmując na roboczo następujące postanowienia z wariantów optymalnych: 

➔ Zakaz reklam na budynkach i obszarach zabytkowych, 
➔ Zakaz reklam przy skrzyżowaniach, 
➔ Dopuszczenie jedynie billboardów systemowych, 
➔ Dopuszczenie murali na ślepych ścianach budynków, 

można jedynie przyjąć, że zostanie zachowanych jedynie część z istniejących reklam 

i powstaną nowe w innych lokalizacjach. Ich liczbę można oszacować na podstawie mapy 

zjawisk reklamowych. Liczba takich nośników mogłaby wynieść nie więcej niż 50.  

Nie jest natomiast możliwe określenie czy wprowadzenie podatku nie uczyniłoby 

reklamy w ogóle nieopłacalną, gdyby powstał obowiązek opłaty (niewielki dla gminy, lecz 

zauważalny dla budżetu domowego, czy firmowego). Do tego podatek reklamowy 

naliczany jest na poczet podatku od nieruchomości, zatem uiszcza go właściciel 

nieruchomości nie zaś firma zarabiająca na niej. 

Zestawiwszy obliczenia poprzedniego rozdziału ze sposobem naliczania opłaty 

reklamowej otrzymujemy wyliczenie: 

1 926 x 50 = 96 300 PLN 

Roczny podatek od jednej reklamy x maksymalna liczba reklam po wprowadzeniu 

uchwały = suma dochodu rocznego  

Ta pozornie wysoka kwota musi jednak zostać poddana współczynnikom 

urealniającym. Jest to maksimum, jakie może zostać osiągnięte. Należy jednak wziąć pod 

uwagę następujące fakty: 
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➔ Roczny przychód agencji, sytuującej pojedynczy billboard może wynosić 
między 6 000 zł a 8 000 zł, 

➔ Większość reklam jest umieszczona w przestrzeni, ponieważ niewiele 
kosztuje jej montaż (banery), a takich rozwiązań uchwała raczej nie dopuści. 

Podmioty sytuują reklamy w nadmiarze, gdyż (oprócz tego, że wierzą 

w ich skuteczność) są niedrogie. Jeżeli jednak do ich ceny (oprócz wszystkich opłat 

i kosztów, które muszą ponosić firmy zajmujące się ich umieszczaniem) należałoby 

doliczyć kwotę podatku, to zysk agencji może się okazać zbyt niski, żeby w ogóle taki 

biznes się opłacał. Dlatego proponuje się przyjąć współczynnik urealniający 0,7, co da nam 

w zaokrągleniu kwotę 38 400 PLN rocznie. Przy kosztach po stronie urzędu, 

obejmujących obsługę systemu informatycznego oraz pracowników terenowych a także 

koszty egzekucyjne i organizacyjne należy rozważać, czy wprowadzanie opłaty znajduje 

odpowiednie uzasadnienie. Szpecące reklamy i tak zostaną usunięte, bez angażowania 

czynnika ekonomicznego. 

Uchwała opłatowa może być wprowadzona dopiero po podjęciu uchwały, 

czyli najwcześniej w czerwcu/lipcu 2021 r. 

Założenia dotyczące terminu dostosowania znajdują się w rozdziale 5.1. etapy 

wdrażania. 

Najczęstszym błędem jest postrzeganie uchwały krajobrazowej jako dokumentu 

analogicznego do planów miejscowych. Jest to zupełnie inny akt miejscowy. Nie tylko jest 

to dokument specjalistyczny, który będzie stosowany przez osoby nie mające wcześniej 

do czynienia z planowaniem przestrzennym. Jest to opracowanie, które dotyczy całego 

miasta, ale musi odpowiadać na bardzo szczegółowe problemy.  

Ponadto wprowadza obowiązek dostosowania istniejących nośników reklamy – 

po upłynięciu odpowiedniego terminu. 
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Aby dokument był realizowany konieczne jest stworzenie komórki organizacyjnej 

Urzędu Miasta, która będzie się zajmowała kontrolą terenową, organizowała akcje 

informacyjne, jak również współpracowała ze Starostwem a nawet Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad – wspierając przy stosowaniu zapisów uchwały, która może 

być w każdej gminie inna i będzie bardzo kauzalistycznie odpowiadać problematyce 

Ostródy. Również każda osoba pragnąca umieścić swój szyld czy reklamę na swojej 

nieruchomości powinna mieć możliwość skonsultowania projektu jeszcze przed 

wykonaniem nośnika lub przeprowadzeniem wymaganych procedur. 

Kolejną barierą są nierealne zapisy uchwały krajobrazowej (zbyt restrykcyjne), 

które prowadzą niekiedy nawet do wstrzymania egzekucji uchwały. Dużo lepiej jest 

napisać uchwałę o „łagodnym” charakterze, rozwiązującą jedynie kluczowe problemy, niż 

stworzyć dokument bardzo restrykcyjny, ale taki, który nie będzie realizowany 

ze względu na „koszty społeczne” po stronie przedsiębiorców. 

5.3. Efekty wprowadzenia rozwiązania (uchwały krajobrazowej). 

Efekty uchwały krajobrazowej mogą być bardzo różne, jak pokazano w rozdziale 

4.2.3. Dlatego kluczowym aspektem jest wypracowanie przede wszystkim kompromisu, 

w ramach którego zostaną określone cele społeczne (oczekiwania mieszkańców) oraz 

potrzeby przedsiębiorców.  Dopiero zidentyfikowanie faktycznych elementów, które 

uchwała ma uregulować oraz zrozumienie, że niektóre szyldy lub reklamę są naprawdę 

niezbędne dla niektórych działalności, pozwoli na właściwe określenie stopnia restrykcji. 

Na kolejnych stronach zaprezentowane zostały kolejne przykłady potencjalnych 

zmian w wariancie optymalnym. 
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A.1. Spis skrótów i definicji. 

słowo/skrót znaczenie 

mpzp miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie upzp 

nośnik reklamy nie występuje w ustawie: na potrzeby opracowania oznacza 

łącznie: tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, w tym 

szyld. 

reklama zgodnie z upzp: 

 

suikzp studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Ostródy, na podstawie upzp 

szyld zgodnie z upzp: 

 

tablica reklamowa zgodnie z upzp: 
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uchwała krajobrazowa uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 

na terenie Ostródy obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

opracowana na podstawie art. 37a upzp 

upzp ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  dz. u. z 2020 r. poz. 

293 z późn. zm.) 

urządzenie reklamowe zgodnie z upzp: 

 

ustawa/ ustawa 

krajobrazowa 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [dz. 

u. z 2015 r. poz. 774, 1688] 
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A2. Spis map. 
Mapa dzielnic krajobrazowych. Skala 1:10 000 (w raporcie pomniejszenie). Opracowanie własne.84 

 ______________________________________________________________________________ 84 

Mapa dzielnic krajobrazowych. Skala 1:5 000 (w raporcie pomniejszenie). Opracowanie własne. 85 

Mapa kompozycji urbanistycznej. Skala 1:5 000 (w raporcie pomniejszenie), oprac. własne. ____ 87 

Mapa zjawisk reklamowych na tle stref krajobrazowych. Skala 1:10 000 (w raporcie 

pomniejszenie). Opracowanie własne. _____________________________________________________ 92 

Mapa zjawisk reklamowych na tle obszarów i obiektów zabytkowych. Skala 1:10 000 (w raporcie 

pomniejszenie). Opracowanie własne. _____________________________________________________ 93 

Mapa obszarów problemowych, kluczowych przestrzeni publicznych wraz z oceną potencjału. Bez 

skali, opracowanie własne. ______________________________________________________________ 95 

Mapa miejsc priorytetowych i miejsc wrażliwych krajobrazowo na tle kluczowych przestrzeni 

publicznych. Bez skali, opracowanie własne. ________________________________________________ 96 

Mapa zabytków Ostródy. Opracowanie własne na podstawie SUiKZP, GEZ oraz Kart Zabytków. 103 

 

A3. Spis ilustracji i tabel. 

Wszystkie fotografie są autorstwa Bartosza Poniatowskiego, o ile nie zaznaczono 

inaczej w ich podpisie. 

Ryc. 1 Zakładany zakres analizy ______________________________________________________ 6 

Ryc.2. Przykład historycznego szyldu, wzbogacającego przestrzeń. _________________________ 8 

Ryc.3.   Mapa kategorii dróg publicznych – niepełne. Źródło: https://powiatostroda.lp-portal.pl/#

 ____________________________________________________________________________________ 11 

Ryc. 4. Baner reklamowy na ogrodzeniu ______________________________________________ 12 

Ryc. 5. Banery reklamowe na ogrodzeniu _____________________________________________ 13 

Ryc. 6. Banery reklamowe rozpięte na ramie – wolnostojący i na budynku __________________ 13 

Ryc. 7. Baner reklamowy wielkoformatowy (siatka mesh) ________________________________ 14 

Ryc. 8. Baner reklamowy wielkoformatowy ___________________________________________ 14 

Ryc. 9. Billboardy różnych formatów _________________________________________________ 15 

Ryc. 10. Billboardy wolnostojące ____________________________________________________ 16 

Ryc. 11. Billboard na budynku ______________________________________________________ 16 
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A4. Załączniki. 

Integralna częścią opracowania są: 

➔ Mapa: Analiza przestrzenna. Uwarunkowania kompozycyjne 
i morfologiczne. Skala 1:5 000 

➔ Mapa: Mapa: Analiza przestrzenna. Zjawiska reklamowe, miejsca wrażliwe. 
Skala 1:10 000 

➔ Foldery z dokumentacją fotograficzną – inwentaryzacja tablic i urządzeń 
reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. 


