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Uchwała Krajobrazowa            #SprzatamyReklamy

Agenda spotkania

1. Kontekst działań związanych z wdrażaniem Uchwały Krajobrazowej 

2. Uchwała Krajobrazowa – co i jak reguluje. Zagadnienie Uchwały 

Opłatowej.

3. Podejście i plan działania 

4. Pytania

5. Sugestie i obserwacje 
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W jakim miejscu jesteśmy

25 maja 2022 roku minie okres vacatio legis dla Uchwały Krajobrazowej w zakresie reklam z prawomocnym 
pozwoleniem na budowę. Oznacza to, że gmina zobowiązana jest egzekwować przyjęte w uchwale zapisy. 
Pandemia COVID-19 spowodowała, że zapisy uchwały nie zostały do dziś wprowadzone w życie. 

termin do 25 maja 
2022 r.
termin do 25 maja 
2020 r.
termin do 25 maja 
2021 r.
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W jakim miejscu jesteśmy
Aby przedłużyć terminy dostosowania reklam do przepisów uchwały krajobrazowej i odroczyć 
konieczność egzekwowania kar finansowych złożony został projekt zmiany tej uchwały, który został 
przyjęty na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 24 listopada 2021 r.
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Uchwała Opłatowa

Gmina ma możliwość przyjęcia równolegle Uchwały Opłatowej, która da jej możliwość pobierania

opłat za umieszczanie reklamy i dostosowania ich do oczekiwań lokalnych. W uchwale mogą zostać

określone stawki opłat za metr powierzchni eksponowanej reklamy.

Obecnie (po wprowadzeniu tzw. uchwały krajobrazowej) Gmina nie może pobierać opłat za reklamy

ale powinna karać za brak dostosowania się do wymogów uchwały. Brak ustalonych w Uchwale

Opłatowej stawek skutkuje tym, że kary są naliczane maksymalną stawką określoną w ustawie z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

Jednym słowem – trzeba działać !
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Przykładowa wysokość kar

Najpopularniejsze banery mają wymiary 
1,0x2,0 m

Przykładowa kara za niedostosowanie się 
do wymogów uchwały (usunięcie baneru) 
na stawkach ustawowych będzie wynosiła 
116 zł/dzień co daje kwotę 42 340,00 zł 
rocznie. 
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Sposób naliczania opłat jest regulowany ustawowo

Opłata reklamowa składa się z części stałej (dziennej) i zmiennej (zależnej od wielkości reklamy wyrażonej 
w m2). 

Stawki ustawowe wynoszą: 2,50 zł część stała i 0,20 zł część zmienna) 

Karę wyliczamy mnożąc stawki razy 40. 

Sposób wyliczenia kary: 

Wymiary: 1,0x2,0 m = 2m2

Stała opłata dzienna (maksymalna): 2,50 zł x 40= 100 zł 

Zmienna opłata dzienna (maksymalna): 0,20 zł x 40= 8 zł x 2 m2 = 16,00 zł 

Opłata za dzień: 116,00 zł 

Opłata za rok (365 dni): 42 340 zł 
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Nasze podejście do wdrożenia uchwały

Podejście dopasowane do interesariuszy, z uważnością na ich interesy i sytuację, duża 

dbałość o komunikację i wsparcie w zmianie, tam gdzie to będzie potrzebne.

Najpierw komunikacja, dialog i wsparcie - potem egzekwowanie.

Przygotowany plan egzekwowania, wraz z karami finansowymi w przypadku ignorowania 

komunikatów i monitów. Kary finansowe są jednak ostatecznością, stosowaną wyłącznie w 

przypadku najbardziej opornych
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Jak chcemy to zrobić?

DIALOG ZE STRONAMI

Ø Zaangażowanie radnych, sołtysów, 
lokalnych działaczy. Budowanie 
wspólnej i uzgodnionej lokalnej strategii 
działania. 

Ø Spotkania informacyjne dla 
przedsiębiorców Informowanie oraz 
wspólne wypracowywanie rozwiązań.

Ø Organizacja lokalnych spotkań dla 
konkretnych grup przedsiębiorców 
Zaoferowanie wsparcia w projektowaniu 
szyldów oraz możliwości uzyskania 
dofinansowania projektów.

DOBRZE PRZYGOTOWAĆ GRUNT

INWENTARYZACJA

Dokładne oszacowanie 
skali i charakterystyki 
zjawiska w różnych 
obszarach gminy. 
Zidentyfikowanie 
adresów  
wymagających 
interwencji.

Prowadzona w 
miesiącach: 11 2021 –
03.2022

KOMUNIKACJA Z  MIESZKAŃCAMI

• Komunikacja w mediach lokalnych 
przygotowująca mieszkańców do 
działań podejmowanych przez gminę.

• Promowanie MobileAlert Zachęcenie 
mieszkańców do zgłaszania miejsc 
wymagających interwencji.

• Lokalne kampanie społeczne 
#sprzatamyreklamy

• Opcjonalnie: przeprowadzenie sondy 
społecznej, której wyniki, obok 
uchwały, będą społeczną legitymizacją 
podejmowanych działań. 

INFORMOWANIE I ANGAŻOWANIE
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Jak chcemy to zrobić

krajobraz.piaseczno.eu

Portal ze wszystkimi informacjami 
dotyczącymi uchwały krajobrazowej.

• Możliwość pobierania dokumentów

• Możliwość zadawania pytań i 
zgłaszania problemów

• Aktualności
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Jak chcemy to zrobić

Mobile Alert 
kampanie #sprzatamyreklamy

Chcemy zaangażować mieszkańców do zgłaszania 
miejsc, które uznają za nieestetyczne lub uciążliwe.
W ten sposób zyskujemy dodatkowy argument w 
rozmowach z przedsiębiorcami.

PRZYKŁADOWE ZGŁOSZENIE OD MIESZKAŃCA

Dzień dobry,
Nie wiem czy jesteście Państwo dobrym adresatem tego maila, jeśli nie to 
z góry przepraszam.
Piszę w sprawie nowego miejsca - Klub Planeta na ul Młynarskiej 54 i jego 
uciążliwej reklamy.
Cały front tego dużego budynku pokryty jest reklamą, z jednej strony jest 
to wielki święcący szyld z nazwą klubu, kolejna ściana pokryta jest 
reklamą w formie pasków LED.
Rozumiem potrzebę reklamy, ale w tym przypadku ktoś nie ma 
hamulców.
Po włączeniu tego cholerstwa w mieszkaniu mam jasno jak w dzień. Mam 
nieszczęście być posiadaczem mieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Gdy reklama jest aktywna moim oczom ukazuje się kilkaset metrów 
kwadratowych elewacji podświetlonej agresywnymi światłami.
Czy Piaseczno ma jakieś normy odnośnie powierzchni i stopnia 
uciążliwości takich instalacji?
Czy jest coś na kształt uchwały krajobrazowej lub innych regulacji które 
można zastosować dla takich uciążliwych sytuacji?

Z góry dziękuję za pomoc.
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Jak chcemy to zrobić

www.przedsiębiorcze.piaseczno.eu

Współpraca z Centrum 
Przedsiębiorczości

• Informacja dla przedsiębiorców

• Spotkania z przedsiębiorcami

• Odpowiadanie na konkretne 
zapotrzebowania i pojawiające się 
tematy

• Konsultowanie projektów reklamowych

Informacje dla przedsiębiorców
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Jak chcemy to zrobić?

Józefosław i Julianów

Zalesie Górne

Zalesie Dolne

Miejscowości w płd obszarze gminy

Piaseczno miasto

Piaseczno centrum

12.2021 12.2022

Równolegle będziemy na bieżąco:
• reagować punktowo na zgłoszenia mieszkańców
• pracować z przedsiębiorcami we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości

NIE WSZYSTKO NA RAZ
Działania będziemy realizować etapami obejmując nimi kolejne obszary gminy. Takie podejście da nam możliwość 
lepszego dotarcia do interesariuszy i dopasowania do lokalnej specyfiki.
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Różne obszary – różne wyzwania

Centrum Piaseczna (rejon objęty ochroną 
konserwatorską)

Wstępna charakterystyka. Rejon o największej potrzebie 
unifikacji architektonicznej ze względu na reprezentacyjny 
charakter miejsca. Pomocne jest objęcie rejonu ochroną 
konserwatorską, bo zwiększa to presję na ‘oczyszczenie’ 
miejsca z przypadkowych banerów i reklam. Interwencje w 
większości będą dotyczyć punktów usługowych. Wymaga 
konsultacji z przedsiębiorcami i konserwatorem.

Ryzyka Teren centrum jest nadal w procesie adaptacji do 
zmiany, którą była przebudowa ulicy Puławskiej. Zmiana ta 
wywołuje nadal wiele emocji, obaw i oporu. Dlatego nie jest 
to dobry moment wprowadzania kolejnej trudnej zmiany. 
Dobrze aby interwencja w rejonie centrum rozpoczęła się w 
drugiej kolejności, aby dać ludziom czas do zaadoptowania 
się do zmian, jak również zyskania doświadczeń w dialogu z 
mieszkańcami w innych rejonach gminy.
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Różne obszary – różne wyzwania
Miasto Piaseczno (pozostały teren)

Wstępna charakterystyka Bardzo różne wyzwania – banery 
na płotach, jakość ‘architektury’ punktów usługowych, 
zabanerowane wejścia do zbiorczych punktów usługowych, 
zewnętrzny płot bazarku.

Ryzyka Koszt przedsięwzięcia. Często unifikacja wizualna 
będzie wymagała inwestycji, np. opracowania 
zunifikowanego projektu ogrodzenia targowiska lub tablic 
informacyjnych. Piaseczno jako miejscowość rozległa 
punktów wymagających interwencji posiada bardzo wiele
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Rejony wiejskie w południowej części gminy

Wstępna charakterystyka Ogromne ‘zanieczyszczenie wizualne’ 
ogrodzeń wzdłuż głównych dróg wlotowych (np. Grójec-
Piaseczno). Płoty są zarówno wynajmowane pod banery, jak i 
obwieszone starymi banerami, których od lat nikt nie zdjął. 

Ryzyka Możemy napotkać na opór i pretensje w przypadku 
właścicieli pobierających opłaty za wywieszanie banerów na 
płotach.

Różne obszary – różne wyzwania
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Miesjcowości: Józefosław, Julianów, Zalesie Dolne, 
Zalesie Górne

Wstępna charakterystyka Niektóre punkty usługowe 
oznakowane ogromną ilością banerów. Płoty wykorzystywane do 
zawieszania reklam i banerów.

Ryzyka Możemy napotkać na opór i pretensje zarówno 
właścicieli punktów usługowych, jak i wynajmowanych 
ogrodzeń.

Różne obszary – różne wyzwania
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Co zadzieje się jeszcze w grudniu 2021

KOMUNIKACJA DLA 
MIESZKAŃCÓW

Artykuły w prasie i mediach 
społecznościowych

Informacje dla mieszkańców 
i promocja MobileAlert

Aktualizacja informacji na 
stronie 
krajobraz.piaseczno.eu

KOMUNIKACJA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Konsultacje z Centrum 
Przedsiębiorczości i 
działającymi w nim 
osobami.

Informacja dla 
przedsiębiorców

Pierwsze spotkanie z 
przedsiębiorcami

DZIAŁANIA W 
MIEJSCOWOŚCIACH 
JÓZEFOSLAW I JULIANÓW

Spotkania ze stroną 
społeczną Józefosław i 
Julianów – uzgodnienie 
prowadzonych działań
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Przykład - Józefosław i Julianów
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Przykład - Józefosław i Julianów.

Planowane kroki
1. Spotkanie ze stroną społeczną z Józefosławia (radni, sołtyska, aktywiści) – wspólne 

omówienie i wypracowanie podejścia.
2. Rozesłanie oficjalnej korespondencji do zinwentaryzowanych podmiotów.
3. Dostarczenie pełniej informacji: broszura informacyjna, informacje na stronach 

krajobraz.piaseczno.eu, przedsiębiorcze.piaseczno.eu
4. Zaoferowanie możliwości spotkania i dialogu dla przedsiębiorców.
5. Zaoferowanie możliwości wsparcia w przeprojektowaniu identyfikacji wizualnej.
6. Prowadzenie działań egzekucyjnych w przypadku niedostosowania.

Równolegle: prowadzona lokalnie kampania społeczna #sprzątamyreklamy zachęcająca 
mieszkańców do angażowania się w identyfikowanie miejsc wymagających interwencji.
Jej celem jest budowanie świadomości i poparcia społecznego dla prowadzonych działań.
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Z kim się kontaktować:

Gmina Piaseczno

Wydział Urbanistyki i Architektury

Infolinia: 22 70 17 551

Anna Pakulińska - Attia, 

Dorota Krug, 

Magda Kabala-Rybacka


