
Rozstrzygnięcie uwag, zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 

projektu uchwały krajobrazowej, Ostróda styczeń/luty 2020 r. 

Lp Treść uwagi 
Stanowisko Burmistrza 

Ostródy 

Osoba 1 – reprezentacja mieszkańców 

1.  Z wszystkim się zgadzam Dziękuję za poparcie naszych działań, 

mających na celu uporządkowanie 

przestrzeni Ostródy. 
2.  Bardzo dobry pomysł z ta Uchwala 

Osoba 2 – reprezentacja mieszkańców 

3.  Bardzo dobre rozwiązanie Dziękuję za poparcie naszych działań, 

mających na celu uporządkowanie 

przestrzeni Ostródy. 
4.  Brak uwag, temat słuszny 

Osoba 3 – reprezentacja mieszkańców; Przedsiębiorców; Konfederacja Wolność i 

Niepodległość; 

5.  Projekt Uchwały Krajobrazowej dla Ostródy powinien być 

gruntownie poprawiony, biorąc pod uwagę zastrzeżenia 

zawarte w sekcji „Uwagi ogólne” (poniżej), albo 

odrzucony w całości. 

Przykładowe, nieakceptowalne punkty proponowanej 

uchwały: 

- 

6.  1. Par. 1 p. 1 „wyłącznie na zasadach” 

- z tego (i dalszych) zapisu wynika, że w zasadzie nie 

wolno zamieszczać reklamy na budynkach, poza 

zdefiniowanymi szyldami, muralami, reklamami 

okolicznościowymi i wyborczymi. W efekcie, słuszny 

zamiar pozbycia się reklam brudnych i nieestetycznych na 

budynkach i w strefach szczególnie chronionych (np. rejon 

molo i zamku) zamieniono na zakaz niemal wszystkich 

dotychczasowych reklam na budynkach w ogóle. Należy 

Na żadnym etapie nie planowano 

wykorzystania narzędzi uchwały 

krajobrazowej do realizacji celu, o 

którym mowa w uwadze. Cel uchwały 

został określony w preambule: 

„mając na celu poprawę estetyki 

przestrzeni publicznych i krajobrazu 

Ostródy, podniesienie wartości 

turystycznych miasta, wartości 

kulturowych, dostarczanych przez 



tak skonstruować uchwałę, żeby wyrażała wyłącznie ten 

pierwotny zamiar walki z brudem i niechlujstwem. 

- taki zapis niepotrzebnie ujednolica działania reklamowe 

w całym mieście, podczas gdy ograniczenia (poza 

oczywistymi wymaganiami dotyczącymi szpetnych, 

uszkodzonych i niechlujnych reklam) powinny dotyczyć 

tylko konkretnych stref miasta, o wyjątkowych walorach 

architektonicznych lub krajobrazowych. 

obiekty i obszary zabytkowe, 

wartości przyrodniczych, płynących z 

uwarunkowań naturalnych oraz 

mając na względzie jakość życia 

mieszkańców.” 

Trudno zgodzić się z tezą, że część 

mieszkańców miałaby być 

pozbawiona ładu przestrzennego 

(nawet w tak wąskim zakresie, 

jakiego dotyczy uchwała). 

7.  2. Par. 8 p. 2 „format średni” 

- z tego (i z definicji) zapisu wynika, że każdy baner o 

wymiarach 0,5x1,2m powieszony na balkonie byłby 

nielegalny. Nie powinno być tu żadnego ograniczenia 

formatu, np. balkony i banery wyborcze są czasem 

mniejsze. Czy rzeczywiście problemem dla Ostródy są 

banery mniejszych rozmiarów niż format średni? 

W uwadze słusznie zauważono, że 

dzięki takiemu ograniczeniu, 

banerów (okolicznościowych, w tym 

wyborczych) będzie mniej – założenie 

zostało zrealizowane.  

Brak dopuszczenia dla małych 

banerów jest podyktowany faktem, 

że tak niewielkie formy trudno jest 

właściwie wpisać w zastany kontekst. 

8.  3. Par. 8 p. 1b „na drzewach” 

- zakaz banerów okolicznościowych na drzewach na 

prywatnym terenie jest nieporozumieniem. Nie można tak 

daleko ingerować w prywatną własność, poza tym jest to 

najtańszy i efektywny sposób informowania o 

wartościowych, niekomercyjnych wydarzeniach typu 'non-

profit', których organizatorów nie będzie stać na wynajem 

billboardu lub równie eksponowanej elewacji. W efekcie 

niemal cała miejska wielkoformatowa reklama będzie 

zachęcać do kupowania kolejnego telewizora lub szynki w 

dużych sieciowych firmach, a o wydarzeniach 

muzycznych, kulturalnych, sportowych, religijnych nie 

dowiemy się w ogóle przemieszczając się po mieście. 

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem, 

że można tak daleko ingerować 

w stan zieleni wysokiej, widocznej 

z przestrzeni publicznej. 

Równocześnie, pragniemy zauważyć, 

że do informowania o wydarzeniach 

kulturalnych, czy innych społecznych 

są przewidziane przede wszystkim 

gabloty ekspozycyjne i słupy 

ogłoszeniowo-reklamowe. Proszę 

również zauważyć, że nie zakazano 

sytuowania bannerów reklamowych 

będących reklamą okolicznościową 

lub wyborczą na ogrodzeniach czy 

budynkach/ budowlach etc. 



9.  4. Par. 9 p. 1 pp. 4b „papier   lub   tworzywo   sztuczne   

w   przypadku powierzchni ekspozycyjnej przewijanej”  

- zakaz baneru jako powierzchni dla billboardów jest 

niepotrzebnym ograniczeniem, utrudniającym działalność 

właścicielowi billboardu i w niektórych przypadkach 

znacznie zwiększającym koszty. 

UWZGLĘDNIONO 

Usunięto: „w przypadku powierzchni 

ekspozycyjnej przewijanej”, dzięki 

czemu możliwe będzie zastosowanie 

postulowanego materiału. 

10.  5. Par. 10. p. 2. pp. 2b „wyłącznie na nieruchomościach o 

powierzchni powyżej 4000 m2” 

Par. 12. p. 2. pp. 1)  „na  nieruchomościach o powierzchni 

powyżej 2000 m2” 

- zakaz stosowania flag i billboardów na mniejszych 

nieruchomościach jest nieuprawnionym 

dyskryminowaniem małych firm (np rodzinnych sklepów) i 

faworyzowaniem dużych (np. supermarketów) 

Flagi są ogólnie rozwiązaniem o 

wątpliwej estetyce, dlatego 

dopuszczono je w wyjątkowych 

sytuacjach – na dużych działkach, 

gdzie nie będzie sytuacji, że zbyt 

wiele flag o różnej grafice, znajduje 

się zbyt blisko siebie.  

Flagi są w Ostródzie stosowane raczej 

przez koncerny a nie małe firmy 

(z pominięciem winderów, które i tak 

nie zostały dopuszczone). 

11.  6. Par. 15. „zakaz sytuowania” 

- wygląda to tak, jakby projekt zabezpieczał interesy 

dużych firm reklamowych poprzez zakaz działań 

konkurencyjnych,  

- przyczepa reklamowa jest efektywnym sposobem 

powiadomienia lokalnej społeczności np. o nowo otwartej 

firmie, zbliżającym się wydarzeniu, spotkaniu 

politycznym itp. Nie wolno mieszkańcom odcinać tego 

środka komunikacji, 

- zakaz sytuowania przyczep reklamowych w ogóle, nawet 

na swojej działce (!), jest niedopuszczalną ingerencją w 

istotę konstytucyjnego prawa dysponowania swoją 

własnością.   

UWZGLĘDNIONE 

Dopuszczono jako reklamę 

okolicznościową i reklamę wyborczą. 

12.  7. Par. 23. p. 2 „wyłącznie na nieruchomościach o 

powierzchni powyżej 2000 m2” 

Totemy są stosowane przez duże 

firmy z branży budowalnej, duże 

galerie handlowe, stacje benzynowe i 



- zakaz totemów na nieruchomościach mniejszych niż 

2000m2 jest niezrozumiały i krzywdzący. Właśnie takie 

totemy stojące w mieście są ważnym narzędziem 

informowania mieszkańców i turystów o okolicznych 

sklepach, usługach i działalnościach, których nie widać 

bezpośrednio w głównej ulicy. 

restauracje przy ulicach 

tranzytowych itp. Małe firmy używają 

pylonów (choć duże czynią to 

również) i te pylony są dopuszczone. 

13.  8. Analogiczne zastrzeżenia dotyczą również innych 

zapisów. 

Podział w zależności od wielkości 

nieruchomości podyktowany jest 

koniecznością zachowania 

właściwego pola ekspozycji reklamy 

(przestrzeni wokoło niej). Większa 

nieruchomość ma więcej miejsca i nie 

występuje zjawisko przegęszczenia 

krajobrazu. 

14.  9. Uchwała, albo przynajmniej załączona do niej 

informacja, powinna wspominać również o opłatach 

reklamowych (lub ich braku) i konkretnych karach za 

zamieszczenie reklamy niezgodnej z którymś z zapisów, 

żeby mieszkańcy mieli pełną wiedzę co ich czeka. 

Zagadnienia te są określone w tzw. 

Ustawie Krajobrazowej, z 

odwołaniem do Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego i 

ustawy o Podatkach Lokalnych.  

Nie przewiduje się wprowadzenie 

uchwały opłatowej, nakładającej 

tzw. opłatę reklamową w Ostródzie. 

15.  [uwagi ogólne] 

1. Reprezentując dobre intencje dbałości o wygląd 

naszego miasta, uchwała proponuje niektóre chybione 

rozwiązania, podważające podstawowe wartości wolności 

i własności. 

Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

ogranicza wspomniane prawa w 

oparciu o Art. 64 Ustawy Zasadniczej 

(Konstytucji RP): „Własność może być 

ograniczona tylko w drodze ustawy i 

tylko w zakresie, w jakim nie narusza 

ona istoty prawa własności”. Warto 

również zacytować w tym miejscu 

Art. 22: „Ograniczenie wolności 

działalności gospodarczej jest 

dopuszczalne tylko w drodze ustawy i 

tylko ze względu na ważny interes 

publiczny” oraz Art. 31 ust. 3: „3. 



Ograniczenia w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być ustanawiane tylko w 

ustawie i tylko wtedy, gdy są 

konieczne w demokratycznym 

państwie dla jego bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego, bądź dla 

ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności 

i praw innych osób. Ograniczenia te 

nie mogą naruszać istoty wolności i 

praw”. 

Rada Miejska podejmuje uchwałę 

krajobrazową na podstawie 

obowiązującego prawa – ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

16.  2. Uchwała przedkłada odczucia estetyczne pewnej grupy 

mieszkańców nad konstytucyjne prawo wolności innych 

mieszkańców, w tym wolności słowa i własności. Tych 

wartości konstytucyjnych nie wolno tak lekko brać w 

nawias, z wyjaśnieniem, że skoro samorząd może 

uchwalać podatki na drogi i szpitale, to wszystko może 

uchwalać. 

W uwadze przedstawiono pogląd 

upraszczający i wypłycający sedno 

problemu. Uchwała krajobrazowa to 

nie tylko kwestia estetyki ale również 

jakości życia i wizerunku miasta. 

Produkt może być niskiej jakości i 

sprzedawać się dobrze (ktoś na nim 

będzie zarabiał). Dąży się jednak do 

tego, żeby Ostróda była produktem 

pierwszej kategorii, porównywalnym 

z innymi kurortami wysokiej klasy – co 

w długiej perspektywie przyniesie 

miastu i jego mieszkańcom 

(a najszybciej zaradnym 

przedsiębiorcom) korzyści również 

materialne. 

17.  3. Jeśli jeden obywatel chce coś powiedzieć drugiemu, 

albo grupie ludzi, to nie może pytać się o pozwolenie 

trzeciego. Z tego powodu nie wolno zakazywać banerów 

na prywatnych ogrodzeniach i balkonach, nie wolno 

Użyta analogia jest nietrafiona. 

Lepszym porównaniem byłaby 

sytuacja, w której jeden obywatel 

krzyczy coś do drugiego obywatela 



zakazywać informacji na przyczepach reklamowych, 

ograniczać możliwości stawiania u siebie na prywatnej 

działce totemów itp. 

a przeszkadza to trzeciemu. Czy w 

takiej sytuacji nie ma on prawa prosić 

o to, by ten pierwszy był ciszej? 

18.  4. Kuriozum stanowi proponowany zapis uchwały, zgodnie 

z którym na prywatnej posesji, poza wyjątkowym 

obszarem chronionego krajobrazu, nie wolno umieszczać 

reklamy określonego typu, jeśli będzie ona widoczna z 

drogi publicznej. Byłoby to wprost sprzeczne z 

konstytucyjnym prawem własności. 

Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

ogranicza wspomniane prawa w 

oparciu o Art. 64 Ustawy Zasadniczej 

(Konstytucji RP): „Własność może być 

ograniczona tylko w drodze ustawy i 

tylko w zakresie, w jakim nie narusza 

ona istoty prawa własności”. Warto 

również zacytować w tym miejscu 

Art. 22: „Ograniczenie wolności 

działalności gospodarczej jest 

dopuszczalne tylko w drodze ustawy i 

tylko ze względu na ważny interes 

publiczny” oraz Art. 31 ust. 3: „3. 

Ograniczenia w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być ustanawiane tylko w 

ustawie i tylko wtedy, gdy są 

konieczne w demokratycznym 

państwie dla jego bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego, bądź dla 

ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności 

i praw innych osób. Ograniczenia te 

nie mogą naruszać istoty wolności i 

praw”. 

Rada Miejska podejmuje uchwałę 

krajobrazową na podstawie 

obowiązującego prawa – ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

19.  5. W sytuacji kampanii wyborczej, ograniczenia 

generowane przez uchwałę tworzą nieuprawnione 

uprzywilejowanie jednych grup politycznych względem 

drugich: 

Odpowiedź do kolejnych tiret: 

- zarzut nie znajduje potwierdzenia w 

treści projektu uchwały, 



- faworyzuje duże partie, które stać na drogi wynajem 

nawet wszystkich lokalnych tablic reklamowych za 

subwencje z budżetu państwa, względem mniejszych 

ugrupowań, których na to nie stać, 

- poprzez wprowadzane ograniczenia, uchwała stawia 

partie i stowarzyszenia mające większość w samorządzie 

miejskim w uprzywilejowanej pozycji względem 

pozostałych ugrupowań. Na przykład w poprzednich 

wyborach już były sytuacje, w których zależny od 

samorządu zarządca słupów odmówił mniejszym 

ugrupowaniom wieszania plakatów wyborczych, 

wyjaśniając, że nie ma już miejsca (!),  

- jednocześnie zakazuje reklamy mobilnej i ogranicza 

reklamę wyborczą, 

Tego typu wpływanie na wynik wyborczy w państwie 

demokratycznym jest niedopuszczalny. 

- projekt uchwały nie jest związany z 

„zarządcą słupów”, 

- w projekcie uchwały przewidziano 

odrębną kategorię „reklama 

wyborcza”, tworząc w ten sposób 

wyjątek od reguły, pozwalający na 

swobodniejsze jej sytuowanie, w tym 

właśnie nie zakazując reklamy 

mobilnej (gdyż nie określono form 

tablicy lub urządzenia reklamowego). 

To właśnie, gdyby nie było takiego 

liberalizującego wyjątku (podobnie 

jak w przypadku reklamy 

okolicznościowej) zarzuty z tiret 

pierwsze byłyby zasadne. 

Uchwała nie ma wpływu na wynik 

wyborów. 

20.  6. Uchwała uderza w swobodę działalności gospodarczej, 

której nieodzowną częścią jest informacja – o istnieniu 

firmy, o jej nazwie, lokalizacji, produktach i promocjach. 

Chodzi tu o małe firmy, bo dużym zapewniono możliwość 

nawet billboardów na swoim terenie. 

Zarzut o „uderzeniu” w działalność 

gospodarczą jest bezzasadny. 

Uchwała przewiduje standardowy, 

szeroki katalog szyldów i reklam, 

stosowanych powszechnie. 

Wprowadza jednak zasady, budujące 

ład przestrzenny w tym zakresie.  

Warto również zauważyć, że małe 

firmy rzadziej stosują billboardy. 

Również sam fakt, że firma jest na 

małej działce nie znaczy, że jest 

małą firmą – a duża firma nie musi 

być lokalizowana na dużej 

nieruchomości. 

21.  7. Uchwała szkodzi oddolnym inicjatywom i wydarzeniom 

kulturalnym, parafialnym, sportowym, w tym cyrkowym, 

szczególnie wydarzeniom typu non-profit. W jaki sposób 

organizatorzy mieliby skutecznie informować 

UWZGLĘDNIENIE 

Dla zaproponowanych w projekcie 

uchwały rozwiązań, np. muralu 

reklamowego nie ma konieczności 



mieszkańców o zbliżającym się wydarzeniu, jeśli nie 

można tego zrobić wizualnie przy ruchliwej ulicy? 

Utrudnienia są tak znaczne, że żaden szczęśliwy posiadacz 

eksponowanej ściany nie zgodzi się tymczasowo dziurawić 

ścian na 30 dni. Poza tym, ile wynajem billboardu będzie 

kosztować taką organizację non-profit? 

dziurawienia elewacji. Po drugie dla 

wymienionych inicjatyw 

przewidziano możliwość realizowania 

reklamy okolicznościowej. 

Po zmianie – również na przyczepach 

reklamowych. 

22.  8. Pożądany cel poprawy estetyki miasta można i należy 

osiągnąć poprzez dwa inne działania: 

a) Po pierwsze, doprowadzenie do wymiany, poprawienia 

lub usunięcia reklam brudnych lub szpecących. O ile 

żądanie remontu szpecącej elewacji przy głównych 

drogach miasta może być kłopotliwe jeśli właściciel nie 

ma na to środków, wymiana lub usunięcie rażącej lub 

brudnej reklamy powinno być możliwe i urzędnicy powinni 

mieć inne narzędzia (np. zapis par. 5 p. 12 o wysokim 

standardzie jakościowym), by ten cel osiągnąć. 

b) Po drugie, wyznaczenie kilku miejsc w Ostródzie, które 

ze względu na WYJĄTKOWE walory architektoniczne lub 

krajobrazowe powinny być wolne od szumu reklamowego, 

np. rejon zamku i Urzędu Miasta, rejon skrzyżowania ul 

Czarnieckiego i Jana Pawła II, Pl. Tysiąclecia, pasaż, rejon 

molo. Niedopuszczalne jest objęcie takimi restrykcjami 

większych, zwyczajnych połaci miasta. 

 Z pewnością realizacja samych tych 

dwóch działań przyniosłaby 

pozytywny efekt, jednak trudno 

mówić o realizacji celu. 

Proszę zauważyć: wymiana szpecącej 

reklamy na nieszpecącą może nie być 

możliwa, jeśli szpeci sam fakt jej 

istnienia w danym miejscu, lub 

gabaryt lub nasycenie przestrzeni 

reklamami w danej lokalizacji. 

Ponadto wyjątkowe walory Ostródy – 

zarówno antropogeniczne jak i 

naturalne – są tak rozłożone 

przestrzennie, że nie jest możliwe 

określenie granic tych obszarów – 

jedne przenikają drugie. Zostało to 

dokładnie przeanalizowane, 

uzasadnione i przyjęte. Więcej 

informacji poniżej: 

Link do strony: 

https://smart.ostroda.pl/wyniki/ 

Link bezpośredni: 

https://smart.ostroda.pl/wp-

content/uploads/2020/10/2020-10-

05-UK-Ostroda-raport-etap-1-i-2.pdf  

23.  9. Proponowane zmiany otwierają furtkę do nadużyć i 

korupcji – ostatecznie to urzędnik będzie decydować czy 

dana reklama może zostać, ponieważ ograniczeń w 

Zarzut jest również nietrafiony, 

ponieważ uchwała będzie aktem 

prawa miejscowego i nie podlega 

https://smart.ostroda.pl/wyniki/
https://smart.ostroda.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-05-UK-Ostroda-raport-etap-1-i-2.pdf
https://smart.ostroda.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-05-UK-Ostroda-raport-etap-1-i-2.pdf
https://smart.ostroda.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-05-UK-Ostroda-raport-etap-1-i-2.pdf


proponowanej uchwale jest tak dużo, że niemal każdą 

niewygodną reklamę będzie można zakwestionować. 

żadnej interpretacji. Zapisy uchwały 

są jednoznaczne. 

24.  10. Taka uchwała faworyzuje przedsięwzięcia mające do 

dyspozycji fundusze zewnętrzne i zagraniczne, w 

porównaniu z polskimi stowarzyszeniami. W efekcie, na 

najdroższych, świetnie widocznych tablicach 

reklamowych będziemy oglądać reklamy o najwyższym 

standardzie jakościowym, rozbijające polską rodzinę lub 

promujące firmy i kapitał zagraniczny. 

Uwaga jest na poziomie 

abstrakcyjnym, zajęcie 

merytorycznego stanowiska jest 

niemożliwe. 

25.  11. Jest jeszcze pewna oczywistość, ale na wszelki 

wypadek warto się upewnić - fakt otrzymania środków 

unijnych na wykonanie i rozliczenie projektu „Human 

Smart Cities” nie powinien w tej sprawie mieć żadnego 

znaczenia, a forsowanie głębokich zmian z tego powodu 

byłoby niedopuszczane. 

Fakt otrzymania środków unijnych na 

wykonanie i rozliczenie projektu 

„Human Smart Cities” implikuje 

jedynie moment opracowania 

uchwały oraz fakt zewnętrznego 

finansowania. Sama potrzeba i 

oczekiwanie społeczne, zgłaszane do 

Urzędy Miasta i Radnych Rady 

Miejskiej jest niezależne od 

uwarunkowań formalnych 

Zamówienia. 

Uwzględniono jednak moment 

realizacji zadania poprzez 

wprowadzenie dłuższych niż 

minimalne okresów dostosowania dla 

istniejących tablic i urządzeń 

reklamowych. 

26.  12. Warto też założyć, że w proponowanej uchwale nie 

chodzi w ogóle o zasilenie budżetu opłatami reklamowymi 

i karami za reklamy zamieszczane niezgodnie z nowymi, 

drobiazgowymi przepisami. 

Opłaty nie będą wprowadzone, zaś 

kary będą naliczane tylko w 

przypadku naruszenia prawa – a 

takiego czegoś nie można zakładać, 

ufając w uczciwość obywateli. Po to 

są organizowane konsultacje 

społeczne, żeby obywatel mógł się 

wypowiedzieć i wskazać na 

regulacje, które jego zdaniem są do 

korekty. 



27.  13. Podsumowując:  

Uchwała, zapewne bez takiej intencji jej autorów, 

wpisuje się w szkodliwą praktykę kolektywizmu nad 

personalizmem. Ten kolektywistyczny sposób myślenia, w 

którym jedni dyktują drugim jak mają żyć i jak 

rozporządzać swoją własnością, terenem, budynkiem, 

informacją, nazbyt często w naszej historii dawał władzy 

pozory prawa do ograniczania wolności ludzi, utrudniania 

ich działalności gospodarczej i swobodnego prawa 

dysponowania swoją własnością. W imieniu Konfederacji 

Wolność i Niepodległość, wnosimy o pełne poszanowanie 

tych praw w proponowanych zmianach. 

Idea opracowania uchwały 

krajobrazowej bazuje na pojęciu 

„dobra wspólnego”. Aby je chronić i 

zapewniać właściwy poziom ładu 

przestrzennego, postanowiono 

przygotować uchwałę krajobrazową. 

Nie narzuca ona szczegółowych 

rozwiązań – określa ramy 

funkcjonowania pewnej dziedziny, 

dając właścicielom nieruchomości i 

przedsiębiorcom szeroki katalog 

rozwiązań, które mogą stosować 

w dogodny dla siebie sposób – ale w 

poszanowaniu „dobra wspólnego”, co 

w stanie obecnym zbyt często nie 

maiło miejsca. 

Osoba 3 – reprezentacja Partie Polityczne 

28.  Do całości uchwały, ale przede wszystkim do ograniczeń 

w kwestii reklamowania się za pomocą przyczep 

reklamowych: 

Jak stwierdziłem na spotkaniu - restrykcje wnoszone 

przez uchwałę środowiskową powinny być mniej 

restrykcyjne w najlepszym okresie dla większości 

ostródzkich przedsiębiorców. Jest to zazwyczaj okres 

lipiec - sierpień. Ma to związek z dwoma festiwalami 

muzycznymi i choć nie musimy być fanami muzyki, która 

przyjeżdża do Ostródy od wielu lat, to przedsiębiorcy, 

taksówkarze (...) zarabiają wtedy bardzo duże pieniądze 

i okres ten powinien kojarzyć się z maksymalizacją zysków 

finansowych za wszelką cenę. Wobec tego apeluję, aby 

dodać do uchwały krajobrazowej przepis, która umożliwia 

burmistrzowi, każdego roku, za zgodą rady miasta 

ustanowienie zwolnienia z części przepisów zawartych w 

uchwale na okres ... (i tu burmistrz wraz z radnymi 

wskazywaliby okres, w którym trwają dwa duże, 

ostródzkie festiwale muzyczne). Byłoby to możliwe tylko 

raz do roku, właśnie ze względu na te specjalne okazje. 

UWZGLĘDIENIE 

Uwaga odnosi się do wyjątkowego 

czasu dla Ostródy, zaś argument jest 

przekonujący.  

Wprowadza się zmianę w definicji 

reklamy okolicznościowej na dwa 

miesiące w okresie lipiec-sierpień. 



Osoba 3 – reprezentacja Przedsiębiorców 

29.  wyjaśniłem   co jest ważniejsze   w obecnej chwili   i w  

jaki sposób   pomóc   firmom   i   tymi co zamykają   swoje 

branże    

Uwaga odnosi się do wypowiedzi 

ustnej (nie wskazano jakiej), zajęcie 

merytorycznego stanowiska jest 

niemożliwe. 

30.  burmistrz sobie nie może poradzić   z facetami  co niszczą 

elewacje budynków    a zniszczone są chyba wszystkie  to 

jest temat  budynki  tym się zająć   a dopiero później 

resztą   

Uwaga jest na poziomie 

abstrakcyjnym, zajęcie 

merytorycznego stanowiska jest 

niemożliwe. 

Osoba 4 – reprezentacja Mieszkańców; Samorząd Lokalny 

31.  uważam, że należy określić bezpieczną wysokość 

żywopłotów tworzących ogrodzenie w bezpośrednim 

sąsiedztwie skrzyżowań. Dotyczy  głównie uliczek 

osiedlowych i skrzyżowań uliczek osiedlowych z ulicami 

głównymi. Proponuję wysokość do 80 cm. 

Żywopłoty, mimo iż potocznie są 

traktowane jako ogrodzenia, w 

świetle prawa nimi nie są. W związku 

z powyższym nie można regulować 

zasad ich sytuowania ani gabarytów. 

Osoba 5 – reprezentacja Mieszkańców;  

32.  Wszystko jest oki Dziękuję za poparcie naszych działań, 

mających na celu uporządkowanie 

przestrzeni Ostródy. 
33.  Świetny pomysł z uporządkowaniem reklam. 

 


