
W związku z zakończeniem etapu konsultacji  społecznych, pragniemy podziękować  
za  przesłane  uwagi  i  wnioski  do  projektu  „Uchwały  Krajobrazowej  Miasta  Szczecin”,  tym
samym  za  zaangażowanie  przy  tworzeniu  dokumentu,  mającego  wpłynąć  na  poprawę
estetyki Naszego Miasta. 

Wszystkie  zgłoszone  uwagi  i  propozycje  stanowiły  przedmiot  analizy  zespołu
powołanego  do  opracowania  projektu  uchwały.  W  efekcie  część  zgłoszonych  uwag  
i  wniosków  została  uwzględniona  w  projekcie.  Część  zgłoszonych  wątpliwości  została
wyjaśniona podczas spotkań konsultacyjnych. Z uwagi na uwarunkowania faktyczne i prawne
nie wszystkie uwagi mogły być jednak uwzględnione w treści projektowanej uchwały.

Jednocześnie  pragniemy  podkreślić,  iż  choć  projektowana  uchwała  stanowi  próbę
kompleksowego uporządkowania miejskiego krajobrazu, to w przypadku wejścia jej w życie,
efekty proponowanych unormowań poddawane będą stałemu monitoringowi. W przypadku
dostrzeżenia zasadności  dokonania zmian,  czy też wprowadzenia dodatkowych rozwiązań,
treść uchwały może podlegać korektom.

Odnosząc się do konkretnych pytań zawartych w Państwa piśmie, niniejszym wyjaśniamy:
1. Harmonogram wdrożenia zasad sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

zakłada, iż prezentowana wersja uchwały ma funkcjonować do roku 2019. Nie mniej, tak
jak  wyżej  wspomniano,  w  przypadku  zasadności  dokonania  wcześniejszych  zmian  
w treści uchwały, takie rozwiązanie nie jest wykluczone.

2. Z uwagi na ściśle określoną delegację ustawową do stworzenia uchwały krajobrazowej,
murale, jako forma artystyczna, nie jest taką uchwałą regulowana. 
Odnosząc się natomiast do przywołanego w Państwa piśmie przykładu budynku spółki
PZU należy wyjaśnić, iż w przypadku muralu zawierającego treści reklamowe, zgodnie z
projektem uchwały, treści takie nie mogą przekraczać 10 % powierzchni danej elewacji
budynku.

3. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, posiadające wymagane prawem zezwolenia
budowlane,  pozostaną  w  dotychczasowym  stanie,  zgodnie  z  warunkami  i  zasadami
zawartymi w treści uchwały. Rozwiązanie takie staje naprzeciw kilku często pomijanym,
acz  istotnym aspektom. Jednym z  nich jest  zawarta w art.  16  k.p.a.  zasada trwałości
decyzji administracyjnych. Dotyczy ona udzielonych w formie decyzji  administracyjnych
pozwoleń budowlanych, których uchylenie wymaga zgody strony.
Powyższa zasada wiąże się bezpośrednio z kolejną, fundamentalną zasadą ochrony praw
nabytych, wywodzącą się z Konstytucji RP.  Zanegowanie, mocą uchwały krajobrazowej,
dotychczasowego  porządku  prawnego  i  ustanowienie  nowych  praw  obowiązujących  
na  terenie  gminy  oznaczałoby,  że  procesy  budowlane  przeprowadzone  na  podstawie
powyższych  zgód,  związane  także  ze  znaczącymi  nakładami  finansowymi  ze  strony
inwestorów,  mogą  stać  się  nielegalne,  a  powstałe  obiekty  -  wymagające  rozbiórki.
Oznaczałoby to naruszenie zasady lex retro non agit oraz ochrony praw nabytych.  
Wiąże się to oczywiście z ewentualnymi odszkodowaniami, obciążającymi Gminę Miasto
Szczecin, czyli mieszkańców - a nie organy administracji państwowej. 



Niemniej, mając na uwadze miejsca szczególnie istotne dla miejskiego krajobrazu, projekt
zakłada likwidację w takich miejscach tablic i  urządzeń reklamowych powstałych także
legalnie. Do takich miejsc zakwalifikowano: 

 plac Kościuszki,
 plac Żołnierza Polskiego,
 aleję  Wojska  Polskiego  na  odcinku  od  placu  Zwycięstwa  do  placu  Szarych

Szeregów,
 rejon starego miasta w dzielnicy Dąbie.

Po  usunięciu  tablic  reklamowych  i  urządzeń  reklamowych  niespełniających  przepisów
uchwały będzie można wprost stwierdzić, które z rejonów Miasta wymagają podobnych
unormowań.

4. Dwuletni  „okres  przejściowy”  -  to  okres  niezbędny  do  szczegółowej  inwentaryzacji
Miasta, ale także okres, w jakim właściciele reklam, chcący zachować ciągłość ekspozycji,
będą mogli  dostosować, czy też usankcjonować funkcjonowanie swoich reklam - o ile
oczywiście przepisy uchwały będą to umożliwiały.  


