
ZARZl\DZENIE Nr A020NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia £6 16Qlet()~·a., 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych 
dotycz~cych zasad i warunkow sytuowania obiektow malej architektury, tablic 

reklamowych i urz~dzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytOw oraz rodzajow 
materialow budowlanych, z jakich mog~ bye wykonane, dla miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), § 7 ust. 2 oraz § 9 Regulaminu 
Konsultacji Spolecznych, stanowi~cego zal~cznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji 
Spolecznych, stanowi~cego zal~cznik do uchwaly Nr LXIVI1357113 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji 
Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nastcrpuje: 

§ 1. W zarz~dzeniu Nr 991NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych zasad i warunk6w 
sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urz~dzen reklamowych oraz 
ogrodzen, ich gabaryt6w oraz rodzaj6w material6w budowlanych, z jakich mog~ bye 
wykonane, dla miasta Lodzi, wprowadzam nastypuj~ce zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 uchyla siy pkt 3; 

2) zal~cznik Nr 1 do zarz~dzenia otrzymuje brzmienie jak w zal~czniku do niniejszego 
zarz~dzenia. 

§ 2. Zarz~dzenie podaje siy do publicznej wiadomosci przez umieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
www.uml.lodz.plina tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 



Zahtcznik 
do zarzlldzenia Nr~020 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia !l.6 /60 l~nio. 2019 r. 

Za1llcznik Nr 1 
do zarzlldzenia Nr 991NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 19 kwietnia 2019 r. 

Formularz konsultacji spolecznych, dotycz~cych zasad i warunkow sytuowania 
obiektow malej architektury, tablic reklamowych i urz~dzen reklamowych oraz 

ogrodzen, ich gabarytow oraz rodzajow materialow budowlanych, z jakich mog~ bye 
wykonane, dla miasta Lodzi 

CZ~SCINFO~ACYJNA 

W dniu 16 listopada 2016 r. zostala podj~ta przez Rad~ Miejskll w Lodzi uchwala 
Nr XXXVIII966116 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania 
obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urzlldzen reklamowych oraz ogrodzen ich 
gabaryt6w, standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich mogll 
bye wykonane dla miasta Lodzi. 

Dokument ten, zwany "Kodeksem Krajobrazowym", jest pierwszym, sposr6d 
uchwalonych w duzych miastach oraz jednym z pierwszych w Polsce, akt6w prawa 
miejscowego, reguluj'l:cych zasady polityki miasta w zakresie zachowania i ksztaltowania 
ladu przestrzennego. Postanowienia uchwaly zawieraj'l: wysoki stopien uszczeg610wienia 
zasad i warunk6w, b~d'l:cy pr6b'l: m.in. pol'l:czenia zapewnienia mozliwosci informowania 
o prowadzonej dzialalnosci gospodarczej z dbalosci'l: 0 estetyk~ przestrzeni publicznej. 

Przedmiotowy akt prawa miejscowego zostal poddany kontroli i wyrokiem z dnia 
11 sierpnia 2017 r. Wojew6dzki S'l:d Administracyjny w Lodzi stwierdzil niewaZnose 
ww. uchwaly. Ww. orzeczenie jest nieprawomocne z uwagi na zlozenie skargi kasacyjnej. 

W dniu 13 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Lodzi podj~la uchwal~ Nr LXII/1597/17 
zmieniaj'l:c'l: uchwal~ w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej 
architektury, tablic reklamowych i urz'l:dzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryt6w, 
standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich mog'l: bye 
wykonane, dla miasta Lodzi. Zmiana ta dotyczyla termin6w dostosowania tablic 
reklamowych i urz'l:dzen reklamowych oraz szyld6w do zasad i warunk6w okreslonych 
wuchwale. 

W dniu 7 marca 2018 r. podj~ta zostala przez Rad~ Miejsk'l: w Lodzi uchwala 
Nr LXVIIII1736118 w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Lodzi projektu 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w 
malej architektury, tablic reklamowych i urz'l:dzen reklamowych oraz ogrodzen, 
ich gabaryt6w, standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich 



rnog'l bye wykonane, kt6ry rna lepiej sluzyl rnieszkailcorn, przy uwzgl~dnieniu ich obecnych 
potrzeb w przedrniotowej problernatyce. 
Celern obecnie przygotowywanej uchwaly jest ochrona ladu przestrzennego 
estetyki, przy jednoczesnyrn poszanowaniu potrzeb, wynikaj'lcych z 
gospodarczej, tocz'lcej si~ w rniescie, a takze kornfortujego rnieszkaiJ.cow. 

w zakresie 
aktywnosci 

WAZNE: obszar cz~sci ulicy Piotrkowskiej oraz placu Wolnosci, wraz z przylegaj'lcyrni 
kwartalami, zostal obj~ty postanowieniarni uchwaly Nr XXII483/15 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej 

zrnienionej uchwal'l nr XXXIIII881/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

i w przedrniotowyrn zakresie podlega regulacjorn zawartyrn w powyzszej uchwale. 

Wypelnienie poniiszego formularza pomoze opracowac nowy dokument spelniaj~cy 
zarowno oczekiwania co do poprawy jakosci estetyki miasta i ochrony terenow 
naturalnych, jak i pozwoli odzwierciedlic w regulacjach prawnych, potrzeby 
mieszkancow, zarowno te ze sfery zawodowej jak i poza ni~. 



PYT ANIA WPROWADZAJf\CE 

1. Czy jest PaniIPan (prosz? podkres!ic wybranq odpowiedi - moina zaznaczyc kilka): 

a) mieszkancem Lodzi 

b) przedsi~biorCll: A. produkujl:\:cym tablice/urzl:\:dzenia reklamowe B. projektujl:\:cym 

tablice/urz'ldzenia reklamowe C. reklamujl:\:cym si~ 

c) wlascicielem nieruchomosci, na kt6rej S'l zlokalizowane tablice/urz'ldzenia reklamowe 
d) przedstawicielem organizacji pozarz'ldowej 

e) inna mozliwosc ................................................................................... . 

2. Czy PaniIPan mieszka (prosz? podkreslic wybranq odpowiedi) 

a) w Lodzi na terenie 0 sp6jnej zabudowie (np. w kwartale kamienic, na osiedlu z lat 70' itd.) w: 

• kamienicy 
• bloku wielorodzinnym na osiedlu 

• domku jednorodzinnym poza centrum 

b) w Lodzi na terenie zabudowy mieszanej (r6zne budynki obok siebie, np. kamienice 
i bloki) w: 

• kamienicy 

• bloku wielorodzinnym 

• domku jednorodzinnym 

PYT ANIA DOTYCZf\CE TABLIC I URZf\DZEN REKLAMOWYCH : 

3. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat tablic/urzltdzen reklamowych w Lodzi? 
(prosz? wstawic "x" w wybrane rubryki) 

Stwierdzenie: Zgadzam si~ 
Nie zgadzam Trudno 
si~ powiedziec 

U rzltdzenia/tablice reklamowe 
1. naturalnie uzupelniajlt wyglltd/estetyk~ 

miasta 
Urzltdzenia/tablice reklamowe 

2. przeszkadzajlt podczas jazdy 
samochodem (rozpraszaj~) 

3. Urzltdzenia/tablice reklamowe sit za 
duze 

4. Podobajlt mi si~ urzltdzenia/tablice 
reklamowe takie, jakie s~ 

5. 
Urzltdzen/tablic reklamowych powinno 
bye wi~cej 

6. 
Urzltdzenia/tablice reklamowe sit 
potrzebne w miescie 

7. Nie zwracam uwagi na 
urzltdzenia/tablice reklamowe 

8. 
Urzltdzenia/tablice reklamowe w ogole 
powinny znikn~c 

9. 
lone ........................................... 
. ................................................. 



4. Czy PanilPan zgodzilaby/zgodzilby si~ na umieszczenie tablicy/urz~dzenia reklamowego na 
budynku, w ktorym PanilPan mieszka? (prosz~ podkreSlic wybranq odpowiedi) 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 

5. Czy PanilPan zgodzilaby/zgodzilby si~ na umieszczenie tablicy/urz~dzenia reklamowego na 
ogrodzeniu PanilPana dzialki? (prosz~ podkrdlic wybranq odpowiedi) 

a) tak 
b) nie 
c) nie dotyczy 

d) nie mam zdania 

6. Czy chcialaby Pani/chcialby Pan, aby w PaniIPana najblizszej okolicy umieszczano nowe 
tablice/urz~dzenia reklamowe? (prosz~ podkrdlic wybranq odpowiedi) 

a) tak 
b) nie 
c) trudno powiedziec/ jest mi to oboj~tne 

7. Prosz~ 0 Panil Pan a opini~ w sprawie liczby tablic/urz~dzen reklamowych w Lodzi 
w wymienionych ponizej miejscach (prosz~ wstawic "x" w wybrane rubryki). 

Lokalizacja reklamy: Za Za duzo Odpowie- Trudno 
malo dnia ilose powiedziee 

Na budynkach: - - - -
1. billboardy (tablice) 
2. siatki wielkoformatowe 
3. naklejki na szyby 
4. informuj~ce 

o dzialalnosci (kasetony, semafory, tablice, 
itd.) 

5. Na ogrodzeniach. 
6. Na przystankach MPK. 
7. W mi~dzytorzu (niskie tablice). 
8. Slupy ogloszeniowe. 
9. Wolnostoj~ce tablice male (do 2 mZ). 
10. Wolnostoj~ce tablice duze (powyzej 2 mZ). 
11. Przy glownych drogach wjazdowych. 
12. Na terenach niezabudowanych. 
13. Inne miejsca: ........................... 

8. Czy w Panil Pana opinii znajduj~ si~ w Lodzi obszary, w ktorych w ogole nie powinno bye 
tablic/urz~dzen reklamowych oprocz szyldow (np. zabytkowe centrum, inne obszary zabytkowe, 
tereny zielone)? 
(prosz~ podkreslic wybranq odpowiedi) 

a) tak Uakie?) ....................................................................................... .. 

b) nie 

c) trudno powiedziec 



9. Prosz~ wskazac, ktore cecby tablic/urz~dzen reklamowycb nie podobaj~ si~/przeszkadzaj~ 
Pani/u w Lodzi (mozna podkreslie kilka odpowiedzi): 

a) przeslanianie istotnych element6w krajobrazu. 

b) lokalizacja (s<\. chaotyczne usytuowanie wzgl~dem otoczenia). 
c) wielkosc - s<\. za duze. 
d) niedostosowanie do architektury budynk6w. 
e) nie rna takich cech. 
f) inne ................................................................ , ................................ ,. 

10. Jaki typ tablicy/urz~dzenia reklamowego w PanilPana opinii jest potrzebny do prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej? (mozna zaznaczye kilka odpowiedzi) 

a) szyld podstawowy (mala tablica tylko z nazw't, profilem dzialalnosci i logiem firmy) 

b) szyld rozbudowany (prosz~ wymienic dodatkowe elementy, kt6re mialyby si~ na nim znalezc) 

c) dodatkowy szyld informuj<\.ca 0 samej dzialalnosci (np. semafor, kaseton, Iitery przestrzenne, 
totem itd.) w Iiczbie ........ ..... (prosz~ podae ile r6tnych typow jest niezb~dnych) 

d) tablica kierunkowa 

e) reklama lokalizowana w innych miejscach miasta niz prowadzona dzialalnosc 

f) inny typ .......................................................................................... .. 

11. Jaki w PaniIPana opinii naleZy wprowadzic poziom restrykcji w zale:inosci od ponizszycb 
obiektow/obszarow? 
(prosz~ wpisae " x" w wybrane miejsca) 

Poziom regulacji 
Obszar/obiekt Pelna Malo Srednie Ostre 

dowolnosc restrykcji restrykcje restrykcje 

1. Zabytkowe budynki 

2. Kamienice 

3. 
Obszary zabytkowe (np. kompleks 
Ksi~Zy Mlyn) 

4. Budynki pofabryczne zabytkowe 

5. Osiedla blokow wielorodzinnycb 

6. Domki jednorodzinne 

7. Zabudowa mieszana (rozne budynki 
obok siebie, np. kamienice i bloki) 

8. Tereny zielone 

9. Tereny przemyslowo-uslugowe 

10. Wjazdy do miasta (glowne drogi) 

NaieZy wyroznic rownie:i 
11. obszar/obiekt: ...................... 



12. Ktorych typow tablic/urz~dzen reklamowych, wedlug Panil Pana opinii, nalei:aloby zakazac 
w odniesieniu do ponizszych obiektow/obszarow? (prosz~ zaznaczyc "x" w wybranym miejscu -
oznaczac to b~dzie zakaz) 
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1. Zabytkowe budynki 
2. Kamienice 

3. 
Obszary zabytkowe 
(np. kompleks Ksi~i:)' Mlyn) 

4. 
Budynki pofabryczne 
zabytkowe 

5. Osiedla blokow 
wielorodzinnych 

6. Domki jednorodzinne 
Zabudowa mieszana (rozne 

7. budynki obok siebie, 
np. kamienice i bloki) 

8. Tereny zielone 

9. Tereny przemyslowo-
uslu20we 

10. 
Wjazdy do miasta (glowne 
dro2i) 
Nalei:)' wyroznic rowniei: 

11. obszar/obiekt: 
...................... 

PYT ANIA DOTYCZi\CE OGRODZEN: 

13. Czy s~ jakies elementy (materialy, forma, gabaryty, zasady lokalizacji), ktore nie podobaj~ 
si~/przeszkadzaj~ Panilu w ogrodzeniach w Lodzi? (prosz~ podkrdlic wybranq odpowiedi) 

a) tak Uakie?) ................................................................................... . 
b) nie 
c) trudno powiedziec 



PYTANIA DOTYCZ1\CE OBOWI1\ZUJ1\CEGO KODEKSU KRAJOBRAZOWEGO: 

14. Postanowienia obowi~zuj~cego Kodeksu Krajobrazowego s~ dla Panila: (prosz~ podkrd!ic 
wybranq odpowiedi) 

a) w pelni zrozumiale 
b) nie do konca zrozumiale 
c) niezrozumiale 

15. W przypadku udzielenia odpowiedzi b) lub c) w pytaniu nr 14 prosz~ wskazac, ktore 
z postanowien budz~ Panila w~tpliwosci. 

16. Postanowienia obowi~zuj~cego Kodeksu Krajobrazowego s~ Panila zdaniem: (prosz~ 

podkres!ic wybranq odpowiedi) 

a) odpowiednio restrykcyjne 
b) za malo restrykcyjne 
c) za bardzo restrykcyjne 

17. W przypadku udzielenia odpowiedzi b) lub c) w pytaniu nr 16 prosz~ wskazac, ktore 
z postanowien budz~ Panila w~tpliwosci. 



PYT ANIA DOTYCZl\CE OKRESU DOSTOSOW ANIA 

18. Jaki PaniIPana zdaniem powinien bye okres na dostosowanie si~ do wymogow tzw. Kodeksu 
Krajobrazowego dla Miasta Lodzi w zakresie tablic/urz~dzen reklamowych w poszczegolnych 
obszarach? 
(prosze wpisac "x" w wybranym polu) 

Obszar Okres dostosowania (lata) 
1 2 5 10 Inny 

(naleZy 
wskazae 

jaki?) 
1. Zabytkowe centrum (kamienice) 
2. lone obszary zabytkowe (np. famuly 

na ksi~Zym Mlynie) 
3. Osiedla blokOw wielorodzinnych 
4. Domki jednorodzinne 
5. Zabudowa mieszana (rozne budynki 

obok siebie, np. kamienice 
i bloki) 

6. Tereny zielone 
7. Tereny przemyslowo-

-uslugowe 
8. Wjazdy do miasta (glowne drogi) 

19. Jaki w PaniIPana OplDlI powlDlen bye okres dostosowania si~ do postanowien Kodeksu 
Krajobrazowego" w zakresie ogrodzen? (prosze wstawic "x" przy wybranej opcji) 

Inny ............ 
Nie mam 

Natychmiast 1 rok 51at 101at Wi~cej (naleZy 
zdania 

wskazac jaki?) 

20. lone oplDle i propozycje dotycz~ce przedmiotu konsuItacji (prosimy 0 wpisanie opinii 
w ponizszych Iinijkach, a w Jormularzu elektronicznym ograniczenie si~ do tysiqca znak6w ze spacjami) 

Data 

Dzi~kujemy za wzi~cie udzialu w konsultacjach spolecznych! 


