
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r. 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 2 w pkt 2, w art. 63b: 

a) w § 1 wyrazy „Kto umieszcza tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

z naruszeniem zasad i warunków ich sytuowania” zastępuje się wyrazami „Kto 

umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) z naruszeniem 

warunków jej sytuowania określonych w art. 42a tej ustawy”, 

b) skreśla się § 2; 

2)  w art. 2 w pkt 2, w art. 63b po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.”; 

3)  w art. 3: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 4: 

a) pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23) reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica 

reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b 

i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), 

a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, 
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o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), ustawionym przez gminę znakiem 

informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym 

obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie 

ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony 

przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.);”, 

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu 

art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym;”;”, 

b) w pkt 5 w lit. b, w ust. 6a skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. 

zm.)”; 

4)  w art. 3: 

a) w pkt 3, w art. 36 wyrazy „art. 22 ust. 2c” zastępuje się wyrazami „art. 22 ust. 2, 2a 

lub 2c”, 

b) w pkt 5 w lit. c, w ust. 12 w pkt 1–3 wyrazy „art. 22 ust. 2c” zastępuje się wyrazami 

„art. 22 ust. 2, 2a lub 2c”; 

5)  w art. 3 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie 

drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 

reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy 

drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej – zezwolenie nie jest 

wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub 

w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.”; 

6)  w art. 3 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w przypadkach, o których mowa 

w art. 42a” zastępuje się wyrazami „w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają 
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warunków, o których mowa w art. 42a”; 

7)  w art. 3 w pkt 5 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia 

zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej  – zezwolenie 

nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 

ust. 2, 2a lub 2c.”; 

8)   w art. 3 w pkt 6, art. 42a otrzymuje brzmienie:  

„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. 

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 
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emitującym światło jest mniejsze niż 2 m
2
, a najdłuższy bok nie jest dłuższy niż 

3 m.”; 

9)  w art. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) w art. 43 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Obiekty budowlane przy drogach oraz nie będące obiektami budowlanymi 

reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny 

być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:”.”; 

10)  w art. 4 w pkt 2, w pkt 3a wyrazy „ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 199) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” zastępuje się wyrazami 

„ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443)”; 

11)  w art. 4 w pkt 3, w art. 17a w ust. 1 wyraz „posiadania” zastępuje się wyrazem 

„umieszczonych”; 

12)  w art. 4 w pkt 3, w art. 17a w ust. 4 wyrazy „opłaty od reklamy” zastępuje się 

wyrazami „opłaty reklamowej”; 

13)  w art. 4 w pkt 3, w art. 17a w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie „szyld” dodaje się wyrazy 

„, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”; 

14)  w art. 4 w pkt 3, w art. 17a w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 
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15)  w art. 5 po wyrazach „(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)” dodaje się wyrazy 

„wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz 

dodaje się pkt 2–5  w brzmieniu: 

„2) art. 30 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem 

narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne 

przepisy;”; 

3) w art. 35 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, 

w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 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;”; 

4) w art. 48 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo”; 

5) w art. 71 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji 

o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;”.”; 

16)  w art. 7 w pkt 5, w art. 37a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. 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 
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działalność.”; 

17)  w art. 7 w pkt 5, w art. 37a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz 

sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, 

z wyłączeniem szyldów.”; 

18)  w art. 7 w pkt 5, w art. 37a w ust. 6 wyrazy „zawiera załącznik graficzny 

jednoznacznie określający ich granice” zastępuje się wyrazami „może zawierać 

załącznik graficzny wraz z opisem, jednoznacznie określającym ich granice”; 

19)  w art. 7 w pkt 5, w art. 37a ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. 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.”; 

20)  w art. 7 w pkt 5, art. 37c otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

21)  w art. 7 w pkt 5 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 37a–37c” zastępuje się 

wyrazami „art. 37a–37e”oraz dodaje się art. 37d i art. 37e w brzmieniu: 

„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. 
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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). 

4. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął 

postępowanie 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. 

7. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, organ określa, 

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), powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy 

stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej 
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lub urządzenia reklamowego z przepisami, o których mowa w ust. 1.  

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 niezgodności 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. 

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.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta).”; 

22)  w art. 7 w pkt 7, w art. 38a w ust. 3 w pkt 3 w lit. b, w ust. 5 i w ust. 6 w pkt 3 wyrazy 

„art. 6 pkt” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt”; 

23)  w art. 8: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 36 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, 

tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b 

i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) oraz napisów, 

z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;”;”, 
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b)  w pkt 5, w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru: 

urządzenie techniczne, tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, lub napis, podlega karze ograniczenia 

wolności albo grzywny.”; 

24)  w art. 9 w pkt 1: 

a) w lit. a: 

– w pkt 2e po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 2 pkt 16e”, 

– w pkt 2f po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 3 pkt 14”, 

b) w lit. f, w pkt 23a po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 2 pkt 16f”; 

25)  w art. 9: 

a) w pkt 2 w lit. c, w ust. 4c, 

b) w pkt 5: 

– w lit. a, w pkt 6, 

– w lit. b, w pkt 7, 

c) w pkt 7, w art. 23a w ust. 1 w pkt 1 

– wyrazy „o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym” zastępuje się wyrazami „o którym mowa 

w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym”; 

26)  w art. 9 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „pkt 1–2” zastępuje się wyrazami „pkt 1 i 2”; 

27)  w art. 9 w pkt 12, w art. 45a w ust. 1 wyrazy „art. 6 pkt” zastępuje się wyrazami „art. 6 

ust. 1 pkt”; 

28)  art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

w rozumieniu art. 2 pkt 16b lub 16c ustawy zmienianej w art. 7, niespełniające 
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warunków, o których mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 3, dostosuje je do 

tych warunków w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.”; 

29)  w art. 12: 

a) w ust. 1 wyrazy „Plany miejscowe” zastępuje się wyrazami „Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego”, 

b) w ust. 2 wyrazy „planów miejscowych” zastępuje się wyrazami „miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego”; 

30)  w art. 12 w ust. 2 wyrazy „art. 15 ust. 3 pkt 8” zastępuje się wyrazami „art. 15 ust. 3 

pkt 9”; 

31)  w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. 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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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r. 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu, uchwalił do niej 31 poprawek. 

Przyjmując poprawki nr 1 i 21, Senat postanowił wprowadzić do ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym przepisy o karach pieniężnych za umieszczanie tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych niezgodnych z przepisami uchwały rady gminy 

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

Aby uniknąć zarzutu podwójnego karania za naruszenie zasad i warunków sytuowania 

reklam określonych przez radę gminy, w poprawce nr 1 zmieniono art. 63b Kodeksu 

wykroczeń typizujący takie zachowanie jako wykroczenie. Usunięto ponadto przepis, na 

podstawie którego odpowiedzialności karnej podlegałby podmiot, który nie dostosował 

tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do gminnych zasad i warunków ich 

sytuowania w terminie określonym przez radę gminy.  

Senatorowie uznali natomiast, że odpowiedzialności jak za wykroczenie powinien 

podlegać ten, kto umieszcza widoczne z jezdni przez kierującego reklamy, wbrew warunkom 

określonym w art. 42a ustawy o drogach publicznych, ponieważ mają one istotny wpływ na 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Postanowienia dotyczące kar pieniężnych za naruszenie uchwały rady gminy w sprawie 

zasad i warunków sytuowania reklam, Senat postanowił zamieścić w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (poprawka nr 21), po przepisach dotyczących samej 

uchwały. 

Kara wymierzana będzie w pierwszej kolejności podmiotowi, który umieścił tablicę 

reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały. Dopiero kiedy 

niemożliwe okaże się ustalenie takiego podmiotu, kara obciąży właściciela, użytkownika 

wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których 

umieszczono reklamę. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierzy karę od dnia wszczęcia postepowania 

w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do 
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przepisów gminnych albo ich usunięcia. Ponieważ w świetle art. 64 § 4 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, o wszczęciu postępowania należy zawiadomić wszystkie 

osoby będące stronami w sprawie do dnia wydania decyzji reklama będzie mogła zostać 

dostosowana do obowiązujących w gminie zasad albo usunięta. 

Gdyby okazało się, że w dniu wydania decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej, 

tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe nie są zgodne z przepisami gminnymi, organ 

określi wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia 

wydania decyzji, oraz nałoży na podmiot obowiązek dostosowania tablicy lub urządzenia do 

uchwały rady gminy, albo ich usunięcia. 

Obowiązek dostosowania reklamy do obowiązujących zasad albo jej usunięcia podlegać 

ma natychmiastowemu wykonaniu, a w razie konieczności znajdzie tu zastosowanie art. 2 § 2 

pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w 

świetle którego egzekucji administracyjnej podlegają m.in. obowiązki o charakterze 

niepieniężnym pozostające we właściwości organów samorządu terytorialnego. 

Po wykonaniu obowiązku polegającego na doprowadzeniu tablicy lub urządzenia 

reklamowego do stanu zgodnego z prawem albo ich usunięciu, wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) wyda drugą decyzję określającą wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wydania 

pierwszej decyzji, odpowiednio do dnia dostosowania reklamy albo jej usunięcia. 

Senatorowie postanowili uzależnić wysokość kary pieniężnej od stawek opłaty 

reklamowej przyjętych przez radę gminy oraz pola powierzchni konkretnej reklamy. Na karę 

ma się składać iloczyn pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego oraz 

czterdziestokrotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty 

reklamowej, powiększony o czterdziestokrotność przyjętej w gminie stawki części stałej tej 

opłaty, dziennie. Jeżeli rada gminy nie określi wysokości stawek opłaty reklamowej, kara 

pieniężna zależeć będzie od maksymalnych stawek opłaty reklamowej, wskazanych w 

ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

Zawarte w art. 37e odesłanie do przepisów działu III Ordynacji podatkowej, pozwoli na 

stosowanie zawartych tam rozwiązań dotyczących np. zabezpieczenia kary, jej 

przedawnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty albo umorzenia. 

Uchwalając poprawkę nr 2 Senatorowie kierowali się potrzebą zapewnienia jednolitości 

rozwiązań prawnych w Kodeksie wykroczeń. Skoro bowiem karalne jest podżeganie 
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i pomocnictwo w przypadku wykroczenia polegającego na umieszczaniu w miejscu 

publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afisza, apelu, ulotki, napisu lub 

rysunku (art. 62a Kodeksu wykroczeń), analogiczna konstrukcja powinna obowiązywać 

w przypadku niezgodnego z prawem umieszczania reklam. 

Przyjmując poprawki nr 3, 24 i 25, Senat kierował się dyrektywą zawartą w § 156 Zasad 

techniki prawodawczej, zgodnie z którą powinno się jednoznacznie wskazywać przepis lub 

przepisy prawne, do których się odsyła, a do przepisów określonych przedmiotowo można 

odesłać wyjątkowo, jeżeli daną instytucję prawną reguluje się całościowo, a wyczerpujące 

wymienienie przepisów prawnych, do których się odsyła, nie jest możliwe. 

Poprawka nr 4 zmierza do uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z 

treścią art. 36 ustawy o drogach publicznych. Na jego podstawie, w przypadku zajęcia pasa 

drogowego pod reklamę bez zawarcia umowy cywilnoprawnej z zarządcą drogi albo wbrew 

jej warunkom, zarządca orzeka w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa do 

stanu poprzedniego. Senatorowie przesądzili, że decyzja taka powinna dotyczyć również 

pozostałych przypadków, w których wykorzystywanie pasa drogowego wymaga umowy 

z zarządcą drogi. 

W poprawkach nr 5 i 7, Senat postanowił wyeliminować ewentualne wątpliwości 

interpretacyjne związane z użyciem w modyfikowanych przepisach zwrotu 

„z zastrzeżeniem”.  Budzi on szereg wątpliwości w praktyce legislacyjnej, może być bowiem 

rozumiany jako wskazówka, iż w innym przepisie znajduje się wyjątek od zasady albo, że 

w innym przepisie należy szukać uszczegółowienia interpretowanej normy.  

Uchwalając poprawkę nr 8, Senat kierował się potrzebą zapewnienia właściwej precyzji 

art. 42a ustawy o drogach publicznych, określającemu warunki sytuowania reklam świetlnych 

widocznych przez kierujących pojazdami. Senatorowie postanowili ponadto wskazać 

odległości, które należy zachować umieszczając takie urządzenia przy drogach oraz 

ustanowić przepis upoważniający, na podstawie którego 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. Senat uznał, że ograniczenia dotyczące 

luminancji reklam przy drogach nie powinny dotyczyć niewielkich szyldów. 

Poprawka nr 9 zmierza do tego, aby ograniczenia w zakresie odległości od krawędzi 

jezdni dotyczyły nie tylko tablic i urządzeń reklamowych będących obiektami budowlanymi, 
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ale także innych reklam umieszczonych przy drogach poza obszarami zabudowanymi. 

W opinii Senatorów zagrożenie dla ruchu drogowego mogą bowiem sprawiać także reklamy, 

których nie można zaliczyć do kategorii obiektów budowlanych, bowiem nie są trwale 

związane z gruntem. 

Przyjmując poprawkę nr 13 Senat jednoznacznie przesądził, że od szyldów nie pobiera 

się opłaty reklamowej, o ile są one zgodne z zasadami i warunkami sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

Uchwalając poprawki nr 14 i 20 Senatorowie mieli na względzie wątpliwości 

interpretacyjne, które mogło powodować zwolnienie od opłaty reklamowej tablic służących 

do upowszechniania informacji popularyzującej osoby, ze względu na nieostrość takiego 

sformułowania.  

W poprawce nr 15 Senat uznał, że ilekroć przepisy Prawa budowlanego nakazują badać 

zgodność dokumentacji budowlanej z przepisami prawa, należy brać pod uwagę także akty 

prawa miejscowego. 

Poprawka nr 16 doprecyzowuje, że w odniesieniu do szyldów w gminnych przepisach 

reklamowych określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, 

które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej 

działalność. 

Przyjmując poprawkę nr 18 Senat wskazał, że uchwała rady gminy w sprawie zasad 

i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, przewidująca w tym zakresie różne 

regulacje dla różnych obszarów gminy, może zawierać załącznik graficzny wraz z opisem 

jednoznacznie określającym ich granice. 

Zgodnie z art. 37a ust. 8, uchwała rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania 

tablic i urządzeń reklamowych określa 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. Respektując zasadę 

ochrony praw nabytych oraz biorąc pod uwagę, że niektóre urządzenia reklamowe są 

skomplikowanymi konstrukcjami, Senat postanowił przesądzić, iż termin wyznaczony przez 

gminę nie może być krótszy niż 12 miesięcy (poprawka nr 19). 

W art. 8 w pkt 5 noweli stypizowano wykroczenie polegające na umieszczaniu na 

zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, bez 
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stosownego pozwolenia (art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

Norma ta odpowiada nakazowi zawartemu w art. 36 ust. 1 pkt 10 tej samej ustawy, zgodnie 

z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga umieszczanie na 

zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, 

z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1. Zdaniem Senatu, obydwa te przepisy wymagały zmiany 

w zakresie, w jakim posługują się określeniem reklama. Pozostawienie tego pojęcia, przy 

równoczesnym wprowadzeniu do ustawy nowych, ale posiadających to samo znaczenie 

określeń - tablica reklamowa i urządzenie reklamowe, mogłoby spowodować istotne 

wątpliwości interpretacyjne, szczególnie niepożądane w przepisach karnych. Art. 118 

wymagał modyfikacji także dlatego, ponieważ po pierwsze użyto w nim liczby mnogiej co 

sugeruje, iż umieszczenie na zabytku tylko jednego przedmiotu lub napisu wyłącza 

odpowiedzialność sprawcy, a po drugie zastosowano niewłaściwy funktor koniunkcji, zamiast 

funktora alternatywy łącznej (poprawka nr 23). 

W art. 11 noweli zawarto przepis przejściowy, w myśl którego tablice i urządzenia 

reklamowe niespełniające warunków, o których mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 3, 

zostaną dostosowane do tych warunków w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. Senatorowie uznali za konieczną poprawkę jednoznacznie wskazującą 

podmiot, na który nałożono obowiązek dostosowania reklam do nowych wymagań (poprawka 

nr 28).  

Poprawka nr 31 dodaje do noweli przepis przejściowy, na podstawie którego do 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nieuchwalonych przed jej 

wejściem w życie, stosować się będzie przepisy dotychczasowe, ponieważ nowela regulowała 

kwestie intertemporalne związane z wejściem w życie uchwał rad gmin w sprawie zasad 

i warunków sytuowania reklam, tylko w odniesieniu do już uchwalonych planów 

miejscowych. 

Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, korygują błędne odesłania oraz 

zapewniają ustawie spójność terminologiczną. 

 

 


