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W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie stworzenia spójnej polityki 
miasta w zakresie oznakowania reklamowego wzdłuż głównej arterii miasta, ulicy Długiej uprzejmie 
informuję, że fragmenty ulicy Długiej są objęte miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, które w pewnym stopniu regulują już zasady lokalizacji reklam. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu 
ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja 
i ul. Długą (uchwała Nr N//32/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r., zmieniona uchwałą 
Nr XLV/517/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r.) dla budynków znajdujących się 
wzdłuż ulicy Długiej zakazuje: 

a) lokalizacji na działce budowlanej wolnostojących reklam; 
b) lokalizacji na budynkach reklam o powierzchni jednostkowej większej niż 1 ml, łącznej większej 
niż 3 ml; 
c) lokalizowania na budynkach wpisanych do rejestru zabytków i budynkach wpisanych do Gminnej 
Ewidencji Zabytków (z wyjątkiem sytuacji § 7. ust. 5 pkt 13); 
d) lokalizacji reklam o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na terenie w którym 
lokalizowana jest reklama; dopuszcza się reklamy okolicznościowe i informacje przyjęte w systemie 
przestrzennym informacji gminnej; 
e) lokalizacji reklam w oknach budynków; 
f) lokalizacji reklam na drzewach i w zasięgu ich koron; 
g) realizacji reklam wiszących wspornikowa na budynkach zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczających dróg; 
13) plan dopuszcza lokalizację reklam na budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków i budynkach 
wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, znajdujących się w granicy terenów 7U1, 9U1, 10U1 
jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków; nakazuje się: 
a) wykonanie reklam z materiałów naturalnych takich jak: drewno, ceramika - tylko za uzyskaną 
zgodą właściwego konserwatora zabytków; 
b) reklama musi być wielkości jednostkowej nie większej niż 0,5 ml, łącznej nie większej niż 1,5 ml; 
c) dla zharmonizowania przestrzeni reklamy zamieszczane na poszczególnych budynkach muszą być 
wykonane z tych samych materiałów i mieć taką samą formę, uzgodnioną z właściwym 
konserwatorem zabytków; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu 
ograniczonego ulicą Henryka Dąbrowskiego, ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą 3 Maja i ulicą 
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Ks. Jerzego Popiełuszki (uchwała Nr LII/471/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r.) 
dla terenów znajdujących się przy ul. Długiej 13,14,16, 18, 30 i 32 zakazuje: 

a) lokalizacji na działce budowlanej wolnostojących reklam; 
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b) lokalizacji na budynkach reklam o powierzchni jednostkowej nie większej niż lm, łącznej 
nie większej niż 3m2; 
c) lokalizacji reklam na budynkach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i budynkach 
wpisanych do rejestru zabytków; 
d) lokalizacji reklam o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na terenie 
w którym lokalizowana jest reklama; dopuszcza się reklamy okolicznościowe i informacje 
przyjęte w systemie przestrzennym informacji gminnej; 
e) lokalizacji reklam w oknach budynków; 
f) lokalizacji reklam na drzewach i w zasięgu ich koron; 
g) realizacji reklam wiszących wspornikowo na budynkach zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczających dróg; 
dla terenów znajdujących się przy ul. Długiej 15,17, 20, 22, 23, 24 i 25 zakazuje: 
a) lokalizacji na działce budowlanej wolnostojących reklam; 
b) lokalizacji na budynkach reklam o powierzchni łącznej większej niż 2m2; 
c) lokalizacji reklam na budynkach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków; 
d) lokalizacji reklam o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na terenie, 
w którym lokalizowana jest reklama; dopuszcza się reklamy okolicznościowe i informacje 
przyjęte w systemie przestrzennym informacji gminnej; 
e) lokalizacji reklam w oknach budynków; 
f) lokalizacji reklam na drzewach i w zasięgu ich koron; 
g) realizacji reklam wiszących wspornikowo na budynkach zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczających dróg; 
dla terenów znajdujących się przy ul. Długiej 19, 21 i 28 zakazuje: 
a) lokalizacji na działce budowlanej wolnostojących reklam; 
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b) lokalizacji na budynkach reklam o powierzchni łącznej większej niż 2m ; 
c) lokalizacji reklam o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na terenie 
w którym lokalizowana jest reklama; dopuszcza się reklamy okolicznościowe i informacje 
przyjęte w systemie przestrzennym informacji gminnej; 
d) lokalizacji reklam w oknach budynków; 
e) lokalizacji reklam na drzewach i w zasięgu ich koron; 
f) realizacji reklam wiszących wspornikowo na budynkach zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczających dróg. 
dla terenu znajdującego się przy ul. Długiej 26 zakazuje: 
a) lokalizacji na działce budowlanej wolnostojących reklam; 
b) lokalizacji na budynkach reklam o powierzchni łącznej większej niż Am; 
c) lokalizacji reklam na budynkach wpisanych do rejestru zabytków; 
d) lokalizacji reklam o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na terenie 
w którym lokalizowana jest reklama; dopuszcza się reklamy okolicznościowe i informacje 
przyjęte w systemie przestrzennym informacji gminnej; 
e) lokalizacji reklam w oknach budynków; 
f) lokalizacji reklam na drzewach i w zasięgu ich koron; 
g) realizacji reklam wiszących wspornikowo na budynkach zlokalizowanych w liniach 
rozgraniczających dróg. 



Ponadto informuję, że w dniu 5 czerwca 1996 r. została podjęta uchwała Nr 56/96 Zarządu 
Miasta Zgierza w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach komunalnych stanowiących 
własność Miasta Zgierza oraz pobierania z tego tytułu opłat. W dniu 16 sierpnia 2005 r. zostało 
wydane Zarządzenie Nr 90/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie zmiany ww. uchwały. 

Obecne przepisy prawa niestety bardzo nieprecyzyjnie określają zagadnienia związane 
z lokalizacją reklam i nie dają bezpośrednich możliwości kontrolowania tego problemu. Samo 
pojęcie reklamy nie jest zdefiniowane w prawie budowlanym, jak również w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie istnieją w chwili obecnej żadne narzędzia, które 
umożliwiłyby wójtom, burmistrzom i prezydentom tworzenie skutecznych regulaminów lokalizacji 
reklam na budynkach, które nie są własnością danej gminy. Obecnie Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej przystąpiła do opracowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Jeśli prace nad powyższą ustawą zostaną 
pomyślnie zakończone i pojawią się prawne możliwości uregulowania za pomocą przepisów prawa 
miejscowego powyższych kwestii, wtedy też będą mogły być podjętę stosowne czynności, które 
pozwolą na regulację i kontrolę lokalizacji reklam. 

Jeśli ma Pan wątpliwości co do niezgodności zainstalowanych reklam z obowiązującym 
prawem, istnieje możliwość zwrócenia się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Zgierzu w celu przeprowadzenia stosownej kontroli. 
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