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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu 

1. Struktura - pakiet zmian 10 ustaw: 
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji 
- ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,  
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,  
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym,  
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami,  
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawę z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 



2. Cele ustawy 
- realizacja postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazu 
 - identyfikacja i waloryzacja krajobrazów 
 - wdrażanie instrumentów mających na celu ochronę, gospodarkę 
 i/lub planowanie krajobrazu 
- uznanie krajobrazu za dobro wymagające szczególnej ochrony 
- zapewnienie ochrony zarządzania i planowania krajobrazu 
- wzmocnienie dotychczasowych instrumentów ochrony krajobrazu i 
wprowadzenie nowych narzędzi służących tej ochronie  
  
3. Proces legislacyjny 
- inicjatywa Prezydenta RP 
- 18 miesięcy prac parlamentarnych 
- 6 ekspertyz BAS   
- przyjęcie ustawy przez Sejm 24 kwietnia br., obecnie oczekiwanie na 
podpis Prezydenta  



Instrumenty dotyczące 
zarządzania i ochrony 

krajobrazu Instrumenty dotyczące 
lokalizowania reklam w 
przestrzeni publicznej 

Narzędzia ochrony krajobrazu 



Instrumenty dotyczące zarządzania  
i ochrony krajobrazu 

1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć (krajobrazu, krajobrazu 
priorytetowego) 
 

2. Wprowadzenie obowiązkowych audytów krajobrazowych  
 

3. Nakaz uwzględnienia wyników audytów krajobrazowych przy 
stosowaniu dotychczasowych instrumentów ochrony krajobrazu 
 

4. Zasady ustanawiania form obszarowych ochrony przyrody na 
terenie więcej niż jednego województwa 
 

5. Wprowadzenie instytucji stref ochrony krajobrazu 



Audyt krajobrazowy 

Cele: 
- dokonanie identyfikacji i scharakteryzowania typów krajobrazu w 

skali województwa 
- dokonanie waloryzacji krajobrazów w skali województwa  
- ustalenie zagrożeń i planów ochrony krajobrazu 

 
Organ właściwy: 
Sejmik województwa 
 
Charakter prawny: 
Akt wewnętrznie obowiązujący 
 
Źródło finansowania: 
Budżety województw, fundusze środowiskowe  



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 38. Organy samorządu województwa sporządzają plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i 
studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów 
i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb 
i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają audyt 
krajobrazowy. 

Obowiązek sporządzenia audytu i jego zakres 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 38a. 1. Dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż 
raz na 20 lat, audyt krajobrazowy.  

2. Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym 
obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz 
dokonuje oceny ich wartości.  

3. Audyt krajobrazowy, w szczególności:  

1) określa:  

a) krajobrazy występujące na obszarze danego województwa,  

b) lokalizację krajobrazów priorytetowych; 

2) wskazuje lokalizację i granice: 

a) parków kulturowych, 

b) parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 
obszarów chronionego krajobrazu, 

c) obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzic-twa 
UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNE-SCO (MaB) lub 
obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach; 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

3) wskazuje:  

a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów, o 
których mowa w pkt 1 lit. b, oraz wartości krajobrazów w obrębie 
obszarów lub obiektów, o których mowa w pkt 2,  

b) rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony 
krajobrazów, o których mowa w pkt 1 lit. b, oraz krajobrazów w obrębie 
obszarów lub obiektów, o których mowa w pkt 2, w szczególności 
poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z 
późn. zm.9)),  

c) lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów, o 
których mowa w pkt 1 lit. b. 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

4. Rekomendacje i wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, nie mogą 
być sprzeczne z celami i sposobami ochrony obszarów i obiektów, o 
których mowa w ust. 3 pkt 2, określonymi na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

5. Audyt krajobrazowy może wskazywać te obszary objęte formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które ze względu na 
znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy 
zasadności ich dalszej ochrony. 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:  

1) stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację 
krajobrazów opracowaną w oparciu w szczególności o takie kryteria jak 
charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu i pokrycie 
terenu,  

2) sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz wskazywania 
krajobrazów priorytetowych,  

3) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym 
krajobrazów, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów 
Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów i 
innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami,  

4) szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego 

– mając na względzie zapewnienie właściwej ochrony krajobrazów i możliwości 
ich kształtowania oraz konieczność zachowania krajobrazów będących źródłem 
tożsamości narodu polskiego, a także mając na uwadze, by krajobraz był 
oceniany w szczególności z punktu widzenia przyrodniczego i kulturowego 
znaczenia danego krajobrazu, częstości występowania na obszarze kraju oraz 
stanu zachowania. 



Obowiązek uwzględnienia audytu  
w dokumentach planistycznych 

Audyt krajobrazowy uwzględnia się w:  
 
- planie zagospodarowania przestrzennego województwa  
 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 
- miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

 
- uchwałach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 
 

- przy projektowaniu ochrony na terenach parków krajobrazowych  
  
- przy projektowaniu ochrony na terenach obszarów chronionego 

krajobrazu   



Instytucja stref ochrony krajobrazu 

W parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu 
mogą być wyznaczone strefy ochrony krajobrazu w granicach krajobrazów 
priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego.  

Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały w sprawie 
utworzenia parku krajobrazowego i wyznaczenia stref ochrony 
krajobrazu na obszarach krajobrazu - jednakże wyłącznie w przypadku, 
gdy przyjęcie uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości 
rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do 
wartości jakie forma ochrony obszarowej ma chronić. 
 
Rada gminy nie może jednakże odmówić uzgodnienia projektu uchwały, 
w przypadku, gdy podjęcie uchwały jest konsekwencją rekomendacji 
dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru parku krajobrazowego 
lub obszaru chronionego krajobrazu zawartej w audycie krajobrazowym.  



Na obszarze stref ochrony krajobrazu, dla terenów:  

1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i 

położonych wprowadza się zakazy:  

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,  

b) zalesiania;  

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

wprowadza się zakazy:  

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,  

b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej 

formy architektonicznej,  

c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 

2 kondygnacje lub 7 m,  

d) zalesiania. 

Zakazuje się także niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu 

historycznym i kulturowym wskazanych w planie ochrony dla parku 

krajobrazowego. 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 38b. 1. Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd 
województwa.  

2. Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu 
krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa:  

1) informuje w drodze obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania 
projektu audytu krajobrazowego;  

2) zasięga opinii o projekcie od:  

a) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

b) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w 
granicach województwa,  

c) wojewódzkiego konserwatora zabytków,  

d) rad gmin położonych na terenie województwa  

 

Procedura podjęcia uchwały 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie 
pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu; 

3) może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii;  

4) ogłasza w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenia w urzędzie 
marszałkowskim o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co 
najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do 
publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni;  

5) w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu 
wyłożenia zbiera uwagi do projektu;  

6) rozpatruje zgłoszone uwagi sporządzając listę nieuwzględnionych 
uwag. 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

3. Na zgłoszone przed uchwaleniem audytu krajobrazowego żądanie 
gminy, której opinia nie została uwzględniona w projekcie audytu 
krajobrazowego, sejmik województwa rozstrzyga w formie uchwały o 
zasadności nieuwzględnienia opinii przez zarząd województwa; 
rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest wiążące. 

4. Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa, rozstrzygając 
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez 
zarząd województwa. 

5. Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim trybie, w jakim jest 
on uchwalany. 



Instrumenty dotyczące lokalizowania reklam w 
przestrzeni publicznej 

1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć (reklamy, tablicy reklamowej, 
urządzenia reklamowego, szyldu) 
 

2. Zmiana zasad sytuowania reklam w pasie drogowym  
 

3. Przyznanie samorządom gminnym nowych instrumentów 
określania zasad sytuowania reklam   



Zmiana zasad sytuowania reklam w pasie 
drogowym 

• Zmiana ustawy o drogach publicznych 

Art. 42a. 1. Widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama 
emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym lub w odległości od 
zewnętrznej krawędzi jezdni, o której mowa w art. 43 ust. 1, musi 
spełniać wymagania określone w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 3.  

2. W przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji 
wizualnej:  

1) niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów;  

2) niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw 
pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami;  

3) minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 
10 sekund. 



• Zmiana ustawy o drogach publicznych 

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze 
rozporządzenia, maksymalną luminancję powierzchni informacji 
wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i 
w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy, mając na 
względzie zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

4. Przepisów wydanych na podstawie ust. 3 nie stosuje się do 
umieszczania w pasie drogowym lub w odległościach od zewnętrznej 
krawędzi jezdni, o których mowa w art. 43 ust. 1, widocznych z jezdni 
przez kierującego pojazdem szyldów w rozumieniu art. 2 pkt 16d ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ile pole powierzchni bocznej prostopadłościanu 
opisanego na danej tablicy lub urządzeniu reklamowym emitującym 
światło jest mniejsze niż 2 m2, a najdłuższy bok nie jest dłuższy niż 3 m. 



Uchwała w sprawie zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń   

Cel: 
- wprowadzenie wiążących zasad lokalizacji reklam w przestrzeni 
publicznej  

 
Organ właściwy: 
Rada gminy 
 
Charakter prawny: 
Akt prawa miejscowego  
 
Źródło finansowania: 
Budżety gmin, opłaty reklamowe  



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 37a. 1. Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane. 

2. W odniesieniu do szyldów w uchwale, o której mowa w ust. 1, określa 
się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które 
mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot 
prowadzący na niej działalność. 

3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz 
sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, z wyłączeniem szyldów. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego. [...] 

 

Zakres przedmiotowy i terytorialny uchwały 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 37a. [...]  5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, dotyczy całego 
obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez 
inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu. 

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

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, uchwała, o której mowa w ust. 
1, może zawierać załącznik graficzny wraz z opisem, jednoznacznie 
określającym ich granice. 

8. Uchwała, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym ogrodzeń, 
nie ma zastosowania do ogrodzeń autostrad i dróg ekspresowych oraz 
ogrodzeń linii kolejowych. 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 37a. [...] 9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa warunki i 
termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów 
małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie 
krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. 

10. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może: 

1) wskazywać rodzaje obiektów małej architektury, które nie wymagają 
dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale; 

2) wskazywać obszary oraz rodzaje ogrodzeń dla których następuje 
zwolnienie z obowiązku dostosowania ogrodzeń istniejących w dniu jej 
wejścia w życie do zakazów, zasad lub warunków określonych w 
uchwale. 

 



• Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Art. 19. […] 1b. W uchwale określającej zasady i warunki sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń uwzględnia się w szczególności:  

1) ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich 
otoczenia;  

2) ochronę zabytków nieruchomych, innych niż wymienione w pkt 1, 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;  

3) wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych oraz plany ochrony 
parków krajobrazowych. 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 37c. Przepisów dotyczących reklam nie stosuje się do 
upowszechniania informacji wyłącznie:  

1) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia;  

2) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub 
innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie 
reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako 
miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy. 

 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 37b. 1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, 
rada gminy podejmuje uchwałę o przygotowaniu przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) projektu uchwały, o której mowa w art. 
37a ust. 1.  

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie:  

1) podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez radę 
gminy uchwały, o której mowa w ust. 1;  

2) sporządza projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1;  

3) zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie 
uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1;  

4) uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 

 

Procedura podjęcia uchwały 
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5) uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z 
ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania 
obszarów ochrony uzdrowiskowej;  

6) zasięga opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o 
projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1;  

7) zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o której 
mowa w art. 37a ust. 1;  

8) ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób 
zwyczajowo przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu uchwały, o 
której mowa w art. 37a ust. 1, do publicznego wglądu na co najmniej 7 
dni przed terminem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego 
wglądu na okres co najmniej 21 dni; w czasie wyłożenia i przez okres 14 
dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do tego projektu. 
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3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie rozpatruje zgłoszone 
uwagi przez podmioty, o których mowa w ust. 2, i sporządza listę 
nieuwzględnionych uwag.  

4. Brak zajęcia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania 
projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy 
wymienione w ust. 2 pkt 4 i 5 uznaje się za uzgodnienie projektu 
uchwały w przedłożonym brzmieniu.  

5. W przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez 
organy wymienione w ust. 2 pkt 3, 6 i 7 wymóg zasięgnięcia opinii 
uznaje się za spełniony.  

6. Rada gminy uchwalając uchwałę, o której mowa w art. 37a ust. 1, 
rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag 
nieuwzględnionych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 



• Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Art. 17a. 1. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od 
umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.  

2. Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla 
których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń.  

3. Opłatę reklamową pobiera się od:  

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem 
nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,  

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,  

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

Opłata reklamowa  



• Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:  

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości 
Rolnych lub z innego tytułu prawnego,  

b) jest bez tytułu prawnego  

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują 
się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego 
czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana 
jest reklama. 

4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana 
jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem 
współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób 
obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie 
odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. 

 



• Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

5. Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub 
urządzenia reklamowe, o których mowa w ust. 2:  

1) nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;  

2) stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń;  

3) są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa; 
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4) służą wyłącznie do upowszechniania informacji:  

a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,  

b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub 
innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie 
reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako 
miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.  

6. Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej 
lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej 
należnej od tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego. 



• Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Art. 17b. 1. Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej.  

2. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola po-
wierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służące-go 
ekspozycji reklamy.  

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

4. Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola 
powierzchni służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w ust. 3, 
wysokość opłaty zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu 
opisanego na urządzeniu reklamowym. 



• Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Art. 19. Rada gminy, w drodze uchwały: 

1)   określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość 
stawek opłat określonych w ustawie, z tym że: […]  

g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł 
dziennie,  

h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 
zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie […]  
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4) może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględniając 
lokalizację oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego;  

5) może wprowadzić obowiązek składania organowi podatkowemu 
właściwemu ze względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub 
urządzeń reklamowych, deklaracji na opłatę reklamową, a także określić 
termin, warunki i tryb składania tych deklaracji; w tym przypadku rada 
gminy określa wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową, w 
którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej;  

6) może wprowadzić możliwość składania deklaracji na opłatę 
reklamową za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w tym 
przypadku przepisy art. 6 ust. 14–16 stosuje się odpowiednio. 



• Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 37d. 1. Podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie 
reklamowe niezgodne z przepisami uchwały, o której mowa w art. 37a 
ust. 1, podlega karze pieniężnej.  

2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 
karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi 
wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu 
budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie 
reklamowe.  

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

Odpowiedzialność za naruszenie uchwały 
reklamowej 
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4. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął po-
stępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub 
urządzenia reklamowego do przepisów, o których mowa w ust. 1, albo 
usunięcia tablicy lub urządzenia.  

5. W przypadku, gdy w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe nie są zgodne z 
przepisami, o których mowa w ust. 1, w decyzji tej określa się:  

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

2) obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego do przepisów, o których mowa w ust 1, albo usunięcia 
tablicy lub urządzenia. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu 
wykonaniu w części dotyczącej obowiązku, o którym mowa w ust. 5 
pkt 2. 
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7. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, organ 
określa, w drodze decyzji, wysokość kary pieniężnej za okres od dnia 
wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, odpowiednio do dnia 
dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do 
przepisów, o których mowa w ust. 1, albo usunięcia tablicy lub 
urządzenia.  

8. Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni 
tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji 
reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności 
uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty 
reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. 
poz. 528), powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy 
stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy 
reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami, o których mowa 
w ust. 1. 
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9. Jeżeli rada gminy nie określiła wysokości stawek opłaty reklamowej, 
o których mowa w ust. 1, wysokość kary pieniężnej ustala się jako 
iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach 
kwadratowych oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej 
opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-
krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której 
mowa w art. 19 pkt 1 lit. g tej ustawy, za każdy dzień nie-zgodności 
tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami, o których 
mowa w ust. 1.  

10. Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola 
powierzchni służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w ust. 8 lub 9, 
wysokość kary pieniężnej zależy od pola powierzchni bocznej 
prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.  

11. Kara pieniężna stanowi dochód gminy. 
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Art. 37e. W sprawach nieuregulowanych, dotyczących kar 
pieniężnych, o których mowa w art. 37d, stosuje się 
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z 
późn. zm.8)), z tym że uprawnienia organów podatkowych 
przysługują wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 



Wejście w życie nowych regulacji prawnych 

• Ustawa krajobrazowa  

Art. 13. 1. Sejmiki poszczególnych województw uchwalą audyty 
krajobrazowe w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 
1, wojewoda wezwie sejmik województwa do uchwalenia audytu 
krajobrazowego w wyznaczonym terminie.  

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, audyt 
krajobrazowy opracowuje i przyjmuje w drodze zarządzenia zastępczego 
wojewoda.  

4. Koszty sporządzenia audytu krajobrazowego przez wojewodę ponosi 
właściwy samorząd województwa. 



Wejście w życie nowych regulacji prawnych 

• Ustawa krajobrazowa  

Art. 12. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc. 

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 niniejsza 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. 
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