
  

 „Miejski Kodeks Reklamowy” dla Lublina

Propozycje



  

W trakcie budowy,ok. 1935



  

Reklama - upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji 
promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub 
ruchy społeczne(ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
art. 2 ustawy)
Tablica reklamowa - przedmiot materialny przeznaczony lub służący 
ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i 
zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w 
szczególności baner reklamowy, reklama naklejaną na okna budynków i 
reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu 
budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku 
wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem
Urządzenie reklamowe - przedmiot materialny przeznaczony lub służący 
ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i 
zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych 
przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem
Szyld - tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o 
działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa 
lub urządzenie reklamowe się znajdują



  

Obszar proponowany do priorytetowego objęcia szczegółowymi zasadami:



  

Proponowane założenia ogólne:
- dla proponowanego obszaru śródmiejskiego 
wprowadzenie ścisłych zasad dotyczących lokalizacji 
reklam i szyldów
- w innych częściach miasta na obszarach obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
pozostawienie zasad w nich ustalonych
- dla pozostałych obszarów stopniowe wypracowanie zasad 
w kolejnych latach, na podstawie doświadczeń z 
obowiązywania zasad w obszarze śródmiejskim.



  

Propozycje ustaleń w odniesieniu do obszaru Śródmieścia:
 
1) zakazuje się umieszczania reklam i urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację szyldów, w tym szyldów ażurowych;
3) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie dwóch szyldów dla 
każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu;
4) nakazuje się, by szyldy znajdujące się na elewacjach budynku 
miały ujednolicone rozmiary i kolorystykę (podobna forma, 
wielkość, długość wysięgnika itp.) oraz aby były usytuowane w 
sposób uwzględniający podziały pionowe i poziome elewacji oraz 
inne charakterystyczne cechy i detale budynku, przy czym nie 
należy ich przesłaniać ani deformować;



  

5) dopuszcza się lokalizację szyldów w obrębie kondygnacji parteru, 
suma powierzchni szyldów nie może być większa niż 10% powierzchni 
elewacji liczonej w rzucie prostopadłym, przy czym wysokość liter w 
szyldzie nie może być większa niż 0,5 m, a długość napisu nie może być 
większa niż 3,5 m;
6) w przypadku szyldów semaforowych (umieszczanych pod kątem 
prostym do elewacji) nie mogą one odstawać na więcej niż 1,2 m od 
elewacji, dopuszcza się ich realizację w innej formie niż ażurowa;
7) zakazuje się pokrywania okien i witryn informacją wizualną oraz 
reklamami w sposób eliminujący otwór okienny z kompozycji budynku 
oraz likwidujący ich zasadniczą funkcję oświetlenia dziennego;
8) zakazuje się, aby ewentualne przesłony w witrynach przekraczały 
30% ich powierzchni liczonej odrębnie dla każdego otworu witryny;
9) zakazuje się oświetlania szyldów i witryn światłem pulsacyjnym;
10) zakazuje się umieszczania szyldów świetlnych zawierających 
ruchome obrazy;



  

Proponowane terminy vacatio legis dla uchwały – czas 
dostosowania do zasad przyjętych w uchwale:
- dla obszaru śródmiejskiego – 1 rok
- w kolejnych latach stopniowe wprowadzanie zasad dla 
pozostałych obszarów miasta.
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