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UCHWAŁA NR ..................../2020 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37a ust. 1 oraz art. 37 b ust. 6 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 
uchwala: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1.   Ustala się 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, dla miasta Tarnowskie Góry. 

2. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek, w skali 1: 10 000, stanowiący załącznik  nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, w sprawie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 2; 

3) wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, obejmujących budynki i obiekty małej 
architektury, dla których obowiązują szczególne zasady sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, stanowiący załącznik nr 3. 

3. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach: 

1) Rozdział 1  Przepisy ogólne; 

2) Rozdział 2  Ustalenia ogólne; 

3) Rozdział 3  Ustalenia ogólne, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obrębie 
wszystkich obszarów; 

4) Rozdział 4  Ustalenia, dotyczące sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w miejscu organizowania imprez plenerowych oraz sytuowania tablic reklamowych na 
rusztowaniu, w obrębie wszystkich obszarów; 

5) Rozdział 5  Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszaru „I”, obejmującego rejon centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków; 

6) Rozdział 6  Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszarów „II”, obejmujących tereny o wartościach kulturowych położone 
w śródmieściu oraz w obrębie dzielnic położonych poza obwodnicą miasta; 

7) Rozdział 7  Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszarów „III”, obejmujących tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowo-
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usługowej oraz w granicach obszarów „VI” obejmujących tereny z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej;  

8) Rozdział 8  Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszarów „IVa”, obejmujących tereny obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz w granicach obszarów „IVb”, obejmujących tereny stacji paliw; 

9) Rozdział 9  Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszarów „V”, obejmujących tereny z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej; 

10) Rozdział 10  Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszarów „VII” - ochrony krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i terenów 
leśnych;  

11) Rozdział 11 Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszarów: „II/d”, „III/d”, „VI/d” położonych w sąsiedztwie głównych ciągów 
komunikacyjnych; 

12) Rozdział 12  Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w granicach obszarów: „III/s”, „IVa/s”, „IVb/s”, „V/s”, „VI/s” położonych w sąsiedztwie 
głównych skrzyżowań; 

13) Rozdział 13  Ustalenia szczegółowe dotyczące ogrodzeń i obiektów małej architektury; 

14) Rozdział 14 – Warunki dostosowania; 

15) Rozdział 15 – Opis granic wraz z numeracją poszczególnych obszarów; 

16) Rozdział 16  Przepisy końcowe. 

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne 

§ 2. 1.   Na potrzeby niniejszej uchwały, w granicach administracyjnych miasta, wprowadza się 
podział miasta Tarnowskie Góry na następujące obszary: 

1) obszar „I”, obejmujący rejon centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków; 

2) obszary „II”, obejmujące tereny o wartościach kulturowych położone w śródmieściu oraz 
w obrębie dzielnic położonych poza obwodnicą miasta o numerach: od „1-II” do „5-II”; 

3) obszary „III”, obejmujące tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowo-usługowej o numerach: od 
„1-III” do „15-III”; 

4) obszary „IVa”, obejmujące tereny obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 o numerach: od „1-IVa” do „6-IVa”, 

5) obszary „IV b”, obejmujące stacji paliw o numerach: od „1-IVb” do „9-IVb”; 

6) obszary „V”, obejmujące tereny z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej o numerach: od 
„1-V” do „20-V”; 

7) obszary „VI”, obejmujące tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej numerach: 
od „1-VI” do „19-VI”; 

8) obszary „VII” - ochrony krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i terenów leśnych o numerach: 
od „1-VII” do „14-VII”; 

9) obszary „II/d”, „III/d”, „VI/d” w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych o numerach: „1-
II/d”, od „1-III/d” do „9-III/d”, od „1-VI/d” do „5-VI/d”; 

10) Obszary „III/s”, „IVa/s”, „IVb/s”, „V/s”, „VI/s” w sąsiedztwie głównych skrzyżowań 
o numerach: „od 1-III/s do 10-III/s”, „1-IVb/s”, „2-IVb/s”, od „1-IVa/s” do „4-IVa/s”, „1-V/s”, „1-
VI/s”. 
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2. Ustalenia, o których mowa § 1 dotyczą całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów 
zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu, zgodnie 
z art. 37a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. Celem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Tarnowskie Góry jest: 

1) dążenie do zachowania i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze miasta Tarnowskie Góry 
poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego; 

2) ochrona krajobrazu kulturowego miasta Tarnowskie Góry, a także poprawa jego wizerunku 
estetycznego poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni miasta 
Tarnowskie Góry, w tym szczególnie niekontrolowanej ekspansji reklamy zewnętrznej 
w krajobrazie miejskim; 

3) wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności użytkowników przestrzeni publicznych miasta 
Tarnowskie Góry, a także dążenie do ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców. 

§ 4. 1.   Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) banerze reklamowym – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, na której możliwa jest 
ekspozycja reklamy przedstawionej na tkaninie lub miękkim tworzywie sztucznym; 

2) budynku zabytkowym – należy przez to rozumieć budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 
w tym budynek wpisany do rejestru zabytków i wymieniony w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

3) City Light Poster (CLP) – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w formie 
podświetlonej gabloty wykonanej z przeźroczystych materiałów, na którym możliwa jest 
ekspozycja reklamy o polu powierzchni służącej ekspozycji jednostronnej nieprzekraczającej 3 m2 
lub dwustronnej nieprzekraczającej 6 m2; 

4) ekspozytorze – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w postaci 
formy przestrzennej nietrwale związanej z gruntem, przeznaczone do czasowej ekspozycji reklamy 
innej niż potykacz, baner reklamowy czy pneumatyczne urządzenie reklamowe, np. stojak 
reklamowy na ulotki, stelaż wystawienniczy, bezpośrednio sytuowany na gruncie; definicja 
nie obejmuje tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych na przyczepach 
i pojazdach; 

5) gablocie ekspozycyjnej – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci szafki 
wykonanej z użyciem przeźroczystych materiałów, służące do zamieszczania reklamy, w tym 
szczególnie City Light Poster (CLP); 

6) imprezach plenerowych – należy przez to rozumieć imprezy masowe oraz inne wydarzenia 
organizowane w przestrzeni publicznej (obejmującej tereny publicznych placów, parków, ciągów 
komunikacyjnych), w szczególności: uroczystości państwowe, religijne, imprezy sportowe, 
artystyczne, kulturalne, charytatywne, wystawy, kiermasze; 

7) kasetonie reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci zamkniętej 
konstrukcji, wykonane ze sztywnego materiału, w szczególności z tworzywa sztucznego, szkła, 
metalu, stopów metalu, posiadające wewnętrzne źródło światła;  

8) kiosku ulicznym – należy przez to rozumieć obiekt o funkcji handlowej lub gastronomicznej 
wolno stojący, parterowy, o maksymalnej powierzchni zabudowy 25 m2; 

9) literach – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe lub tablicę reklamową, która w całości 
lub w części występuje w formie napisu, nieposiadającego tła; tablica reklamowa lub urządzenie 
reklamowe musi być wykonana ze sztywnego materiału w szczególności: tworzywa sztucznego, 
metalu, stopów metalu, szkła, kamienia; 

10) logo lub logotypie – indywidulany symbol graficzny służący do identyfikacji podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną itp.; 
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11) markizie – należy przez to rozumieć stały lub czasowo realizowany daszek, osłaniający okno, 
drzwi, ogródek gastronomiczny lub witrynę sklepową, mogący zawierać wkomponowaną 
w lambrekin reklamę. przy czym przez lambrekin należy rozumieć pas stanowiący obramowanie 
markizy; 

12) maszcie flagowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, na którym możliwa jest 
ekspozycja reklamy w formie pionowego słupa bądź wysokiej, smukłej konstrukcji z zamocowaną 
flagą treści reklamowej;  

13) muralu reklamowym – należy przez to rozumieć malowidło wykonane bezpośrednio na ścianie 
budynku, niosące lub zawierające wkomponowany w malowidło przekaz reklamowy; 

14) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć wydzielony obszar w przestrzeni 
dostępnej publicznie (obejmującej w szczególności tereny publicznych placów, parków, ciągów 
komunikacyjnych), na którym prowadzona jest działalność gastronomiczna; 

15) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia 
prześwitów wynosi mniej niż 50 % na każdy metr bieżący ogrodzenia; 

16) pasie reklamowym – należy przez to rozumieć: 

a) dla budynków posiadających więcej niż jedną kondygnację jest to przestrzeń na elewacji, 
między linią wyznaczoną przez górną krawędź witryny, okna lub drzwiami do lokalu 
użytkowego a elementem architektonicznym oddzielającym pierwszą kondygnację nadziemną 
od kondygnacji wyższych, występującym w postaci np. gzymsu, podziału w wykończeniu 
elewacji, uskoku, a w przypadku, gdy taki element nie występuje – do poziomu okien nad 
pierwszą kondygnacją nadziemną budynku; 

b) dla budynków jednokondygnacyjnych jest to przestrzeń pomiędzy linią wyznaczoną przez 
górną krawędź witryny lub drzwiami do lokalu, o którym mowa w lit. a, a dolną krawędzią 
dachu lub attyki; 

17) pneumatycznym urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, 
nietrwale związane z gruntem, w formie wypełnionej powietrzem bryły, wykonanej z tworzyw 
sztucznych; 

18) potykaczu – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe dwustronne, wolnostojące, 
przenośne, składające się z dwóch płyt, złączonych górną krawędzią; o maksymalnym polu 
powierzchni służące ekspozycji reklamy z jednej strony - 0,8 m2; 

19) poziomie parteru – należy przez to rozumieć dolną część elewacji budynku mierzoną od 
poziomu terenu do elementu architektonicznego oddzielającego pierwszą kondygnację nadziemną 
od kondygnacji wyższych, występującego w postaci np. gzymsu, podziału w wykończeniu 
elewacji, uskoku, a w przypadku, gdy taki element nie występuje – do poziomu spodu stropu 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku; 

20) powierzchni elewacji – należy przez to rozumieć powierzchnię zewnętrznej ściany budynku 
łącznie z powierzchnią okien drzwi i witryn; 

21) prostokątnej tablicy należy przez to rozumieć tablicę reklamową w kształcie prostokąta 
z dopuszczeniem zaokrąglonych narożników; prostokątne tablice wolno stojace winny być trwale 
związane z gruntem; 

22) pylonie –– należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, pionowe, wolnostojące, trwale 
związane z gruntem, jedno lub wielostronne, bez wyodrębnionej podstawy charakteryzujące się 
zwartą formą i kształtem, stanowiące tło na całej jego wysokości dla treści reklamowych lub 
informacyjnych; 

23) reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie należy przez to rozumieć 
odpowiednio: reklamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld, o którym mowa 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2018 r. 
poz. 1945 póżn.zm); 
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24) reklamie mobilnej należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 
umieszczone na wolno stojących lawetach, przyczepach i pojazdach, pełniących funkcję 
reklamową;  

25) siatce reklamowej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, na której możliwa jest 
ekspozycja reklamy przedstawionej na miękkim tworzywie sztucznym o strukturze siatki; 

26) słupie reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie reklamowe w kształcie 
walca, o wysokości nieprzekraczającej 5 m oraz średnicy nieprzekraczającej 1,75 m; 

27) ścianie bocznej budynku – należy przez to rozumieć ścianę bez witryn i drzwi do lokalu 
użytkowego; w przypadku budynków, nieposiadających lokali użytkowych jest to ściana, która 
nie występuje od frontu działki; 

28) sztywnej tablicy – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, wykonaną ze sztywnego 
materiału w szczególności z: tworzywa sztucznego, metalu, stopów metali, a także szkła, drewna, 
kamienia;  

29) szyldzie malowanym lub reklamie malowanej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową 
wykonaną technikami malarskimi lub rzeźbiarskimi wraz z tłem; 

30) szyldzie naklejanym lub reklamie naklejanej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową 
w formie folii naklejanej na oknach, witrynach, drzwiach wejściowych, elewacjach szklanych 
wraz z tłem; 

31) tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym na wysięgniku – należy przez to rozumieć 
tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w formie wiszącej tablicy płaskiej, kasetonu lub 
figury, mocowanej prostopadle do powierzchni elewacji poprzez zastosowanie wysięgnika; 

32) tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym wolno stojącym – należy przez to rozumieć 
tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe nieumieszczone na obiekcie budowlanym lub 
urządzeniu budowlanym;  

33) tablicy kierunkowej – należy przez to rozumieć tablicę reklamową, wykonaną na podkładzie ze 
sztywnego i trwałego materiału o wymiarze nie przekraczających 0,5 m2 umieszczoną na słupie, 
wskazującą lokalizację działalności gospodarczej; tablica umieszczana jest w przestrzeni dostępnej 
publicznie poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej;  

34) totemie – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci słupa lub innej pionowej 
konstrukcji, trwale związanej z gruntem o wysokości nie mniejszej niż 5 m, w którego górnej 
części umieszczone jest logo lub logotyp reklamowanej działalności gospodarczej; na konstrukcji 
dopuszcza się również zespół kilku bądź kilkunastu tablic sytuowanych w grupach o jednakowych 
gabarytach; 

35) trwałym związaniu z gruntem - należy przez to rozumieć takie posadowienie obiektu, które 
zapewnia mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go 
zniszczyć lub spowodować jego przesunięcie lub przemieszczenie w inne miejsce; 

36) witrynie – należy przez to rozumieć okno wystawowe umożliwiające ekspozycję towarów lub 
prezentację usług danego lokalu użytkowego, rozumiane jako przestrzeń zawarta pomiędzy 
ościeżami, łącznie z powierzchnią szklenia witryny; 

37) wyświetlaczu – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 
o elektronicznej lub cyfrowej powierzchni służące do ekspozycji reklamy. 

Rozdział 3. 
Ustalenia ogólne dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obrębie wszystkich 

obszarów 

§ 5. 1.   W zakresie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolno stojących, 
a także lokalizowanych na obiektach innych niż budynki: 
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1) w przestrzeni dostępnej publicznie, obejmującej tereny publicznych placów, parków, ciągów 
komunikacyjnych dopuszcza się z zastrzeżeniem § 6: 

a) sytuowanie słupów reklamowych; 

b) sytuowanie urządzeń reklamowych typu CLP z zastrzeżeniem lit. c oraz pkt 3 lit. c; 

c) na wiatach przystanków komunikacji miejskiej i kioskach dopuszcza się dwie dwustronne 
gabloty typu CLP o łącznej całkowitej powierzchni pól ekspozycji nieprzekraczającej 3 m² 
z zastrzeżeniem lit. g; 

d) w obrębie ogródków gastronomicznych sytuowanie tablic reklamowych lub urządzeń 
reklamowych na lambrekinach parasoli oraz na lambrekinach markiz lub zadaszeń, a także na 
elementach ogrodzenia, donicach z roślinnością, krzesłach lub stolikach, w taki sposób, by 
powierzchnia ekspozycji reklamy nie przekraczała 20 % powierzchni pojedynczego wyżej 
wymienionego elementu ogródka gastronomicznego z zastrzeżeniem § 18; 

e) sytuowanie potykaczy oraz ekspozytorów zgodnie z wymogami określonymi w obrębie 
poszczególnych obszarów; 

f) sytuowanie tablic kierunkowych; 

g) sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych na kioskach ulicznych, w tym na dachu lub attyce, 
o maksymalnej powierzchni ekspozycji nieprzekraczającej 3 m2 na jedną elewację. 

2) nakazuje się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolno stojących trwale 
związanych z gruntem w odległości nie mniejszej niż 15 m od budynku zabytkowego; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych: na obiektach małej architektury, na 
drzewach, na balustradach, murach, urządzeniach infrastruktury technicznej, budowlach 
o funkcji barier dźwiękochłonnych, mostach, wiaduktach, kładkach, kontenerach 
magazynowych z zastrzeżeniem § 18; 

b) sytuowania banerów reklamowych i siatek reklamowych z zastrzeżeniem ust.4 oraz § 6 i § 17; 

c) sytuowania urządzeń reklamowych typu CLP w obrębie obszaru „I”; 

d) realizacji reklam mobilnych z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 6 ust. 1; 

e) lokalizacji więcej niż jednej tablicy kierunkowej na jednym słupie oświetleniowym, 

f) realizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolno stojących nietrwale związanych 
z gruntem za wyjątkiem ekspozytorów, potykaczy i pneumatycznych urządzeń reklamowych, 
słupów reklamowych, reklam mobilnych, a także innych tablic i urządzeń reklamowych 
realizowanych w trakcie imprez plenerowych. 

2. W zakresie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach obowiązują 
następujące wymogi: 

1) nakazuje się: 

a) zachowanie minimum 0,2 m odstępu od krawędzi elewacji budynku oraz minimum 0,05 m 
najbliższej krawędzi detalu architektonicznego, a także otworów drzwiowych i okiennych oraz 
z zachowaniem minimum 0,3 m odstępu od numeru adresowego budynku i nazwy ulicy, 
z zastrzeżeniem § 16 pkt 1; 

b) w przypadku, gdy wejście do lokalu użytkowego zlokalizowane jest na elewacji poza 
poziomem parteru, sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na kondygnacjach, 
na których zlokalizowany jest lokal, przy zachowaniu warunków analogicznych jak dla tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych w obrębie poziomu parteru z pasem 
reklamowym; 
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c) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach zabytkowych zgodnie 
z wymogami określonym dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach 
w obrębie obszaru „I”, określonych w § 7, § 8 i § 9; 

2) zakazuje się: 

a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna i drzwi 
oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku takie jak: gzyms, parapet, balustrada, 
balkon, okiennica, opaski okienne i drzwiowe, elementy rzeźbiarskie i malarskie, dekoracje 
ceramiczne, kamienne, polichromowane, snycerskie, z zastrzeżeniem § 16 pkt 1; 

b) sytuowania murali reklamowych; 

c) ograniczania wysokości i szerokości prześwitów bramowych; 

d) sytuowania banerów reklamowych i siatek reklamowych z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 6 i §16. 

3. W zakresie kolorystyki elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na obszarach o symbolach: „I”, „II”, „III”, „V”, „VI”, VII”, „II/d”, „III/d”, „VI/d” 
„III/s”, „V/s”, „VI/s” - dopuszcza się stosowanie odcieni: szarości, bieli, czerni, beżu, brązu. 

4. Sytuowanie reklam w trakcie kampanii wyborczych winno być zgodne z wymogami ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) 

5. W zakresie wymogów związanych z ochroną pożarową - zakazuje się sytuowania 
i umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób ograniczający lub 
uniemożliwiający dostęp do urządzeń przeciwpożarowych takich jak: punkty czerpania wody do 
zewnętrznego gaszenia pożarów - hydranty naziemne i podziemne, jak również w sposób zwężający 
lub blokujący drogi dojazdowe dla samochodów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. 

6. W zakresie standardów jakościowych - wszyskie tablice i urządzenia reklamowe należy 
każdorazowo wykonać starannie przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym. W szczególności 
dotyczy to: utrzymania w kompletności i czytelności tablic i urządzeń reklamowych (bez ubytków lub 
odprysków, zniekształceń, niewypłowiałych, nierozmytych) oraz zamocowania w sposób  docelowy 
(bez braków w elementach mocujących oraz bez zniekształceń). 

7. Podane w uchwale gabaryty w granicach poszczególnych obszarów dotyczą pojedynczej tablicy 
lub urządzenia reklamowego. 

Rozdział 4. 
Ustalenia dotyczące sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w miejscu 

organizowania imprez plenerowych, oraz sytuowania tablic reklamowych na rusztowaniu 
w obrębie wszystkich obszarów 

§ 6. 1.   Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w miejscu 
organizowania (w tym na obiektach tymczasowych związanych z prowadzeniem imprez) oraz na czas 
trwania imprez plenerowych, lecz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem i 5 dni po ich 
zakończeniu w formie: banerów reklamowych, siatek reklamowych, pneumatycznych urządzeń 
reklamowych, masztów flagowych, potykaczy, ekspozytorów, kasetonów, sztywnych tablic, a także 
wyświetlaczy oraz reklam mobilnych. 

2. W zakresie sytuowania tablic reklamowych na rusztowaniu dopuszcza się sytuowanie baneru 
reklamowego lub siatki reklamowej na rusztowaniu, na czas trwania robót remontowych lub 
budowlanych, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia tych robót. 

Rozdział 5. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w granicach 

obszaru „I”, obejmującego rejon centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków 

§ 7. 1.   Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach. 

1) Dopuszcza się: 
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a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń w obrębie pasa reklamowego w formie: liter, 
kasetonów, sztywnych tablic, nad witryną lub oknem lokalu użytkowego w szczególności na osi 
symetrii witryny lub okna (kilku witryn lub okien, jeśli lokal posiada więcej niż jedną witrynę 
lub okno) lub osiowo nad wejściem do lokalu; 

b) jeżeli wysokość pasa reklamowego jest mniejsza niż 0,4 m dopuszcza się: 

᠆ lokalizację liter o maksymalnej wysokości 0,6 m w świetle witryny, w górnej jej części i w 
osi symetrii; 

᠆ lokalizację kasetonów w świetle witryny, w górnej jej części i w osi symetrii, sytuowanych 
tak, by obejmowały maksymalnie 20 % powierzchni witryny; 

᠆ sytuowanie szyldów naklejanych lub malowanych oraz reklam naklejanych lub malowanych 
na szybach witryn na osi otworu okiennego, drzwiowego bądź witryny w taki sposób, by 
zajmowały maksymalnie 20 % powierzchni szklenia lub maksymalnie 100 % powierzchni 
górnej części witryny oddzielonej poziomym szprosem od części dolnej, w przypadku, gdy 
powierzchnia szklenia oddzielona poziomym szprosem jest nie większa niż 20 % 
powierzchni całego szklenia okna; 

c) na elewacji budynków innych niż zabytkowe, na której występują filary podcieni, sytuowanie 
sztywnych tablic, kasetonów w przestrzeni między filarami, w górnej części, w taki sposób, by 
dolne krawędzie poszczególnych tablic i urządzeń reklamowych, a także górne krawędzie 
znajdowały się w jednej linii; 

d) na elewacjach budynków zabytkowych, na których występują filary podcieni sytuowanie tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych osiowo nad łukiem podcieni, maksymalnie do wysokości 
elementu architektonicznego oddzielającego pierwszą kondygnację nadziemną od kondygnacji 
wyższych, występującego w postaci np. gzymsu, podziału w wykończeniu elewacji, uskoku, 
a w przypadku, gdy taki element nie występuje do wysokości nie większej niż 3,40 m licząc od 
poziomu terenu; 

e) sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na wysięgniku, w pasie 
reklamowym, prostopadle do elewacji, w taki sposób, aby dolna krawędź kasetonu lub tabliczki 
zamieszczonej na wysięgniku znajdowała się min. 2,5 m ponad poziomem posadzki chodnika, 
maksymalna długość wysięgu nie przekraczała 0,8 m. 

2) Zakazuje się: 

a) sytuowania więcej niż dwóch urządzeń reklamowych lub tablic reklamowych przypadających 
na każdy podmiot prowadzący działalność w budynku z zastrzeżeniem lit b-c; 

b) sytuowania w obrębie jednej elewacji więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego, przypadającego na każdy podmiot prowadzący działalność w budynku; 

c) sytuowania w obrębie jednej elewacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o łącznej 
powierzchni ekspozycji większej niż 10 % powierzchni elewacji w poziomie parteru, w sytuacji, 
gdy wejście do lokalu użytkowego znajduje się wyłącznie w poziomie parteru. 

§ 8. Ustalenia dotyczące szyldów. 

1) Maksymalna liczba szyldów które mogą być umieszczane na danej nieruchomości przez każdy 
podmiot prowadzący na niej działalność: 2. 

2) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach i ogrodzeniach 
zgodnie z następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania szyldów na budynkach obowiązują wymogi określone w § 7, a ponadto: 

᠆ dopuszcza się sytuowanie sztywnych, prostokątnych tablic poniżej pasa reklamowego po obu 
stronach wejścia do budynku lub bramy do podwórza z zastosowaniem osi pionowych 
(boczne krawędzie tablic w jednej linii); dopuszcza się sytuowanie szyldów na jednej 
zbiorczej tablicy; 
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᠆ sytuowanie sztywnych prostokątnych tablic, kasetonów, liter w poziomie parteru na ścianie 
bocznej budynku; 

᠆ na budynkach, w których prowadzona jest działalność z zakresu usług hotelarskich, 
administracji, kultury, gastronomii dopuszcza się sytuowanie jednego szyldu, przypadającego 
na elewację, na której znajduje się główne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona 
wyżej wymieniona działalność usługowa, powyżej pasa reklamowego w formie liter; 

b) w zakresie sytuowania szyldów na ogrodzeniach dopuszcza się szyldy w formie sztywnych 
tablic lokalizowanych przy wejściu lub wjeździe do nieruchomości, o łącznej powierzchni 
szyldów nie przekraczającej 30 % powierzchni przęsła ogrodzenia lub 30 % powierzchni 
słupka; 

c) w zakresie sytuowania szyldów jako urządzeń reklamowych wolno stojących dopuszcza się 
wyłącznie pylony. 

3) Nakazuje się realizację szyldów o następujących gabarytach: 

a) kasetony, sztywne tablice lokalizowane w pasie reklamowym oraz na ścianie bocznej 
o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści szyldu – 3,0 m² z zastrzeżeniem 
lit. c i d; 

b) pojedyncze sztywne tablice lokalizowane poniżej pasa reklamowego (na elewacji z pasem 
reklamowym), o maksymalnym polu powierzchni, służącym ekspozycji treści szyldu - 0,3 m²; 
tablica zbiorcza o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści szyldów – 2,5 
m²; 

c) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na wysięgniku, o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji treści szyldu - 0,5 m²; 

d) litery, o wysokości nie większej niż 0,6 m i dowolnej szerokości z zastrzeżeniem lit. e; 

e) w przypadku, gdy litery umieszczone są powyżej pasa reklamowego (na elewacji z pasem 
reklamowym) nakazuje się zachowanie następujących gabarytów: 

᠆ maksymalnie 1/10 wysokości budynku i nie więcej niż 0,6 m na budynkach o wysokości 
do 6 m; 

᠆ maksymalnie 1/12 wysokości budynku i nie więcej niż 0,8 m na budynkach o wysokości 
powyżej 6 m; 

f) sztywne tablice montowane na ogrodzeniu o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji treści szyldu - 0,5 m2; 

g) pylony o maksymalnej wysokości 6 m i maksymalnej szerokości 2,5 m. 

§ 9. Ustalenia dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów. 

1) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych niestanowiących szyldów na budynkach oraz jako tablice reklamowe i urządzenia 
wolno stojące zgodnie z następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów 
na budynkach obowiązują wymogi określone w § 7, a ponadto dopuszcza się sytuowanie gablot 
ekspozycyjnych w ilości nie większej niż dwie w poziomie parteru, montowanych przy wejściu 
do lokalu, w którym prowadzona jest działalność usługowa z zakresu gastronomii, kultury, 
oświaty, turystyki, handlu związanego z obrotem nieruchomościami, a także gablot 
ekspozycyjnych montowanych w przejściu bramowym; 

b) w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów, wolno 
stojących dopuszcza się: 
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᠆ sytuowanie jednego potykacza lub ekspozytora przy wejściu do lokalu, w którym 
prowadzona jest działalność usługowa; przypadku występowania dwóch lub większej ilości 
lokali w budynku nakazuje się zamieszczanie treści reklamowych w obrębie jednego 
wspólnego potykacza lub ekspozytora, 

᠆ sytuowanie gablot ekspozycyjnych wolno stojących przy wejściu do lokalu, w którym 
prowadzono jest działalność usługowa z zakresu gastronomii, kultury, oświaty, turystyki. 

2) Nakazuje się realizację tablic i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów o następujących 
gabarytach: 

a) gabloty ekspozycyjne sytuowane na budynkach o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji reklamy – 1,5 m2; 

b) gabloty ekspozycyjne wolno stojące o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji 
reklamy – 2,5 m2; 

c) gabaryty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie wymienionych w lit. a i b, 
analogicznie do gabarytów wskazanych dla szyldów i określonych w § 8 pkt 3 lit. a, c, d. 

Rozdział 6. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowychw granicach 

obszarów „II”, obejmujących tereny o wartościach kulturowych położone w śródmieściu oraz 
w obrębie dzielnic położonych poza obwodnicą miasta 

§ 10. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach. 

1) Dopuszcza się: 

a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń w obrębie pasa reklamowego w formie: liter, 
kasetonów, sztywnych tablic; 

b) lokalizowanie liter o maksymalnej wysokości 0,6 m w świetle witryny, w górnej jej części i w 
osi symetrii; 

c) lokalizowanie kasetonów w świetle witryny, w górnej jej części i w osi symetrii, w taki sposób, 
by obejmowały maksymalnie 20 % powierzchni witryny; 

d) sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na wysięgniku, w pasie 
reklamowym, prostopadle do elewacji, w taki sposób, aby dolna krawędź kasetonu lub tabliczki 
zamieszczonej na wysięgniku znajdowała się min. 2,5 m ponad poziomem posadzki chodnika, 
maksymalna długość wysięgu nie przekraczała 0,8 m; 

e) sytuowanie szyldów naklejanych lub malowanych oraz reklam naklejanych lub malowanych na 
szybach witryn na osi otworu okiennego, drzwiowego bądź witryny w taki sposób, by 
zajmowały maksymalnie 20 % powierzchni szklenia lub maksymalnie 100 % powierzchni 
górnej części witryny oddzielonej poziomym szprosem od części dolnej, w przypadku, gdy 
powierzchnia szklenia oddzielona poziomym szprosem jest nie większa niż 20 % powierzchni 
całego szklenia okna; 

f) na budynkach użyteczności publicznej sytuowanie powyżej pasa reklamowego nie więcej niż 
dwóch tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, przypadających na budynek; przy czym 
każde z nich na innej elewacji, w formie liter lub też sztywnych tablic, kasetonów, 
stanowiących logo lub logotyp firmy; 

g) sytuowanie na ścianie bocznej budynków liter, kasetonów w obrębie poziomu parteru 
z uwzględnieniem osi poziomych (dolne krawędzie w jednej linii) lub pionowych (boczne 
krawędzie w jednej linii) lub tak, by osie symetrii znajdowały się w jednej linii. 

2) Zakazuje się: 
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a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o łącznej powierzchni ekspozycji 
większej niż 15 % powierzchni elewacji w poziomie parteru, przy czym wymóg ten dotyczy 
elewacji na których występuje pas reklamowy; oraz sytuacji, gdy wejście do lokalu użytkowego 
znajduje się wyłącznie na elewacji w poziomie parteru; 

b) sytuowania na ścianie bocznej budynku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o łącznej 
powierzchni ekspozycji przekraczającej 30 % powierzchni ściany bocznej. 

§ 11. Ustalania dotyczące szyldów. 

1) Maksymalna liczba szyldów, które mogą być umieszczane na danej nieruchomości przez każdy 
podmiot prowadzący na niej działalność  2, przy czym dopuszcza się nie więcej niż jeden szyld: 

a) w formie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na wysięgniku; 

b) sytuowany na ścianie bocznej budynku; 

c) sytuowany na ogrodzeniu; 

d) w formie pylonu. 

2) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach, na ogrodzeniach 
oraz jako urządzenia reklamowe wolno stojących zgodnie z następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania szyldów na budynkach obowiązują wymogi określone w § 10, a ponadto 
dopuszcza się: 

᠆ sytuowanie sztywnych, prostokątnych tablic poniżej pasa reklamowego po obu stronach 
wejścia do budynku lub bramy do podwórza z zastosowaniem osi pionowych (boczne 
krawędzie tablic w jednej linii); W przypadku, gdy liczba szyldów przekracza trzy, 
dopuszcza się ich realizację na zbiorczej tablicy; 

᠆ sytuowanie sztywnych, prostokątnych tablic na ścianach bocznych w poziomie parteru; 
w przypadku, gdy liczba szyldów przekracza trzy, dopuszcza się ich realizację na zbiorczej 
tablicy; 

b) w zakresie sytuowania szyldów na ogrodzeniach dopuszcza się: 

᠆ szyldy w formie sztywnych tablic, kasetonów, lokalizowanych przy wejściu lub wjeździe do 
nieruchomości, o łącznej powierzchni szyldów nie przekraczającej 30 % powierzchni przęsła 
ogrodzenia lub 30 % powierzchni słupka; 

᠆ szyldy w formie liter mocowanych w płaszczyźnie ogrodzenia nad wejściem lub wjazdem na 
teren nieruchomości (nad bramą lub furtką); 

c) w zakresie sytuowania szyldów jako urządzeń reklamowych wolno stojących dopuszcza się 
wyłącznie pylony. 

3) Nakazuje się realizację szyldów o następujących gabarytach: 

a) kasetony, sztywne tablice lokalizowane w pasie reklamowym, a także sytuowane na ścianie 
bocznej, o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści szyldu - 4,0 m² 
z zastrzeżeniem lit. c i d; 

b) pojedyncze sztywne tablice o jednakowych gabarytach lokalizowane poniżej pasa 
reklamowego, o maksymalnym polu powierzchni, służącym ekspozycji treści szyldu - 0,3 m²; 
tablica zbiorcza o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści szyldów – 2,5 
m²; 

c) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na wysięgniku, o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji treści szyldu - 0,5 m²; 

d) litery, o wysokości nie większej niż 0,6 m i dowolnej szerokości z zastrzeżeniem lit. e; 

e) w przypadku, gdy litery umieszczone są powyżej pasa reklamowego obowiązuje zachowanie 
następujących gabarytów: 
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᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 1,0 m dla budynków o wysokości do 6 m; 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 2,4 m dla budynków o wysokości powyżej 6 m i nie 
wyższych niż 12 m; 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 5,0 m dla budynków powyżej 12 m; 

f) sztywne tablice, kasetony montowane na ogrodzeniu o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji treści szyldu - 0,5 m2; 

g) pylony, o maksymalnej wysokości 6 m i maksymalnej szerokości 2,5 m. 

§ 12. Ustalania dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów. 

1) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych niestanowiących szyldów na budynkach, na ogrodzeniach oraz jako tablice 
reklamowe i urządzenia wolno stojące zgodnie z następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów 
na budynkach obowiązują wymogi określone w § 10, a ponadto: 

᠆ dopuszcza się sytuowanie gablot ekspozycyjnych poniżej pasa reklamowego przy witrynie 
lub wejściu do lokalu użytkowego; 

᠆ dopuszcza się sytuowanie prostokątnych sztywnych tablic o jednakowych gabarytach na 
ścianie bocznej budynku powyżej poziomu parteru, z zastosowaniem osi poziomych (górne 
i dolne krawędzie reklam w jednej linii) i osi pionowych (boczne krawędzie reklam w jednej 
linii), przy czym łączna powierzchnia otworów okiennych występujących na ścianie nie może 
przekraczać 10 % powierzchni tej ściany; 

b) w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów na 
ogrodzeniach dopuszcza się: 

᠆ sytuowanie gablot ekspozycyjnych przy wejściu lub wjeździe do lokalu z zakresu 
gastronomii, o łącznej powierzchni ekspozycji reklamy nie przekraczającej 30 % powierzchni 
przęsła ogrodzenia lub 30 % powierzchni słupka; 

᠆ sytuowanie liter mocowanych w płaszczyźnie ogrodzenia nad wejściem lub wjazdem na teren 
nieruchomości (nad bramą lub furtką); 

c) w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów, wolno 
stojących dopuszcza się: 

᠆ sytuowanie jednego urządzenia reklamowego przypadającej na lokal użytkowy w formie 
potykacza lub ekspozytora przy jego wejściu; 

᠆ sytuowanie jednej gabloty przypadającej na lokal użytkowy, montowanej przy jego wejściu; 

᠆ sytuowanie masztów flagowych; 

᠆ sytuowanie jednego urządzenia reklamowego w obrębie działki ewidencyjnej w formie 
pylonu; 

᠆ sytuowanie jednego urządzenia reklamowego w obrębie działki ewidencyjnej w formie 
kasetonu; 

᠆ sytuowanie jednego urządzenia reklamowego w obrębie działki ewidencyjnej w formie 
prostokątnej sztywnej tablicy. 

2) Nakazuje się realizację tablic i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów o następujących 
gabarytach: 

a) kasetony, sztywne tablice lokalizowane w pasie reklamowym, a także na ścianie bocznej 
w poziomie parteru, o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy - 4,0 m² 
z zastrzeżeniem lit. b, c; 
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b) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na wysięgniku, o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji reklamy - 0,5 m²; 

c) litery, o wysokości nie większej niż 0,6 m i dowolnej szerokości z zastrzeżeniem lit. d; 

d) w przypadku, gdy litery umieszczone są powyżej pasa reklamowego nakazuje się zachowanie 
następujących gabarytów: 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 1,0 m dla budynków o wysokości do 6 m; 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 2,4 m dla budynków o wysokości powyżej 6 m i nie 
wyższych niż 12 m; 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 5,0 m dla budynków powyżej 12 m; 

e) sztywne tablice, kasetony montowane na ogrodzeniu o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji treści szyldu - 0,5 m2; 

f) gabloty ekspozycyjne sytuowane na ogrodzeniu o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji reklamy – 0,5 m²; 

g) gabloty ekspozycyjne sytuowane na elewacji budynku oraz wolno stojące o maksymalnym polu 
powierzchni służącym ekspozycji reklamy – 3 m²; 

h) prostokątne, sztywne tablice sytuowane na ścianach bocznych powyżej poziomu parteru, o polu 
powierzchni służącym ekspozycji reklamy nie mniejszym niż 6 m2 oraz nie większym niż 
12 m2; 

i) pylony o maksymalnej wysokości 6 m i maksymalnej szerokości 2,5 m; 

j) wolno stojące kasetony, o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy – 
12 m²; 

k) maszty flagowe, o maksymalnej wysokości 6 m; o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji treści reklamy w przypadku flagi jednostronnej – 6 m2 (2x12 w przypadku flagi 
dwustronnej); 

l) prostokątne sztywne tablice wolno stojące o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji reklamy 6 m2 (2x6 m2 w przypadku tablicy dwustronnej). 

Rozdział 7. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w granicach 
obszarów „III”, obejmujących tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 

w granicach obszarów „VI”, obejmujących tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

§ 13. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach. 

1) Dopuszcza się: 

a) w obrębie poziomu parteru na elewacji z pasem reklamowym: sytuowanie tablic reklamowych 
i urządzeń w formie: liter, kasetonów, sztywnych tablic, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na wysięgniku, szyldów naklejanych lub malowanych oraz reklam naklejanych 
lub malowanych na szybach witryn; 

b) na budynkach użyteczności publicznej sytuowanie powyżej poziomu parteru, w tym na dachu 
budynku maksymalnie dwóch tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, przypadających 
na budynek; przy czym każde z nich na innej elewacji, w formie liter lub też sztywnych tablic, 
kasetonów, stanowiących logo lub logotyp firmy; 

c) sytuowanie na ścianie bocznej budynków na obszarach „III”- liter, kasetonów w obrębie 
poziomu parteru z uwzględnieniem osi poziomych (dolne krawędzie w jednej linii) lub 
pionowych (boczne krawędzie w jednej linii) lub tak, by osie symetrii znajdowały się w jednej 
linii. 
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2) Nakazuje się; 

a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na wysięgniku prostopadle do 
elewacji, w taki sposób, aby dolna krawędź kasetonu lub tabliczki zamieszczonej na wysięgniku 
znajdowała się min. 2,5 m ponad poziomem posadzki chodnika a maksymalna długość wysięgu 
wynosiła - 1,5 m; 

b) sytuowanie szyldów naklejanych lub malowanych oraz reklam naklejanych lub malowanych na 
szybach witryn na osi otworu okiennego, drzwiowego bądź witryny w taki sposób, by 
zajmowały maksymalnie 20 % powierzchni szklenia lub maksymalnie 100 % powierzchni 
górnej części witryny oddzielonej poziomym szprosem od części dolnej, w przypadku, gdy 
powierzchnia szklenia oddzielona poziomym szprosem jest nie większa niż 20 % całego 
szklenia okna; 

c) sytuowanie kasetonów w świetle witryny w taki sposób, by obejmowały maksymalnie 20 % 
powierzchni witryny i były montowane w górnej jej części i w osi symetrii. 

3) Zakazuje się: 

a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o łącznej powierzchni ekspozycji 
większej niż 15 % powierzchni elewacji w poziomie parteru, przy czym wymóg ten dotyczy 
elewacji na których występuje pas reklamowy oraz sytuacji, gdy wejście do lokalu użytkowego 
znajduje się wyłącznie na elewacji w poziomie parteru; 

b) sytuowania na ścianie bocznej budynku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o łącznej 
powierzchni ekspozycji przekraczającej 30 % powierzchni ściany bocznej. 

§ 14. Ustalenia dotyczące szyldów. 

1) Maksymalna liczba szyldów, które mogą być umieszczane na danej nieruchomości przez każdy 
podmiot prowadzący na niej działalność – 1. 

2) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach, na ogrodzeniach 
oraz jako urządzenia reklamowe wolno stojące zgodnie następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania szyldów na budynkach obowiązują wymogi określone w § 13, a ponadto 
w obrębie obszarów „III” dopuszcza się sytuowanie sztywnych, prostokątnych tablic na 
ścianach bocznych w poziomie parteru; w przypadku, gdy łączna liczba szyldów przekracza 
trzy, dopuszcza się ich realizację na zbiorczej tablicy; 

b) w zakresie sytuowania szyldów na ogrodzeniach dopuszcza się: 

᠆ szyldy w formie sztywnych tablic, kasetonów, lokalizowanych przy wejściu lub wjeździe do 
nieruchomości, o łącznej powierzchni szyldów nie przekraczającej 30 % powierzchni przęsła 
ogrodzenia lub 30 % powierzchni słupka; 

᠆ szyldy w formie liter mocowanych w płaszczyźnie ogrodzenia nad wejściem lub wjazdem na 
teren nieruchomości (nad bramą lub furtką); 

c) w zakresie szyldów jako urządzeń reklamowych wolno stojących dopuszcza się sytuowanie: 
pylonów, totemów, kasetonów, prostokątnych sztywnych tablic. 

3) Nakazuje się realizację szyldów o następujących gabarytach: 

a) tablice i urządzenia reklamowe nie stanowiące liter, sytuowane na elewacji budynku 
o maksymalny polu powierzchni, służącym ekspozycji treści szyldu – 4 m²; 

b) litery na elewacji budynku oraz montowane w płaszczyźnie ogrodzenia, o wysokości 
nie większej niż 0,6 i dowolnej szerokości z zastrzeżeniem lit. c; 

c) w przypadku, gdy litery umieszczone są powyżej pasa reklamowego nakazuje się zachowanie 
następujących gabarytów: 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 1,0 m dla budynków o wysokości do 6 m; 
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᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 2,4 m dla budynków o wysokości powyżej 6 m i nie 
wyższych niż 12 m; 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 5,0 m dla budynków powyżej 12 m; 

d) sztywne tablice, kasetony montowane na ogrodzeniu o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji treści szyldu - 0,5 m2; 

e) pylony, totemy o maksymalnej wysokości 6 m i maksymalnej szerokości 2,5 m; 

f) wolno stojące kasetony o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści szyldu – 
12 m²; 

g) prostokątne sztywne tablice wolno stojące o maksymalnym polu powierzchni, służącym 
ekspozycji treści szyldu – 1 m² (2x1m2 w przypadku tablicy dwustronnej). 

§ 15. Ustalania dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów. 

1) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych niestanowiących szyldów na budynkach, na ogrodzeniach oraz jako tablice 
reklamowe i urządzenia wolno stojące, zgodnie z następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów 
na budynkach obowiązują wymogi określone w § 13, a ponadto dopuszcza się: 

᠆ sytuowanie gablot ekspozycyjnych poniżej pasa reklamowego przy witrynie lub wejściu do 
lokalu użytkowego; 

᠆ w obrębie obszarów „III” sytuowanie prostokątnych sztywnych tablic o jednakowych 
gabarytach na ścianie bocznej budynku, z zastosowaniem osi poziomych (górne i dolne 
krawędzie reklam w jednej linii) i osi pionowych (boczne krawędzie reklam w jednej linii), 
przy czym łączna powierzchnia otworów okiennych występujących na ścianie nie może 
przekraczać 10 % powierzchni tej ściany; 

b) w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów na 
ogrodzeniach dopuszcza się: 

᠆ sytuowanie gablot ekspozycyjnych przy wejściu lub wjeździe do lokalu gastronomicznego, 
o łącznej powierzchni ekspozycji reklamy nie przekraczającej 30 % powierzchni przęsła 
ogrodzenia lub 30 % powierzchni słupka; 

᠆ sytuowanie liter mocowanych w płaszczyźnie ogrodzenia nad wejściem lub wjazdem na teren 
nieruchomości (nad bramą lub furtką); 

c) w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów, wolno 
stojących dopuszcza się sytuowanie: 

᠆ gablot ekspozycyjnych przypadających po jednym na lokal użytkowy i montowanych przy 
jego wejściu; 

᠆ potykaczy lub ekspozytorów przypadających po jednym na lokal użytkowy i usytuowanych 
przy jego wejściu; 

᠆ masztów flagowych; 

᠆ pylonów, totemów, kasetonów, w ilości nie większej niż jedno urządzenie reklamowe 
w każdej z wymienionych form w obrębie działki ewidencyjnej; 

᠆ prostokątnych sztywnych tablic, w ilości nie większej niż 1 tablicę w obrębie działki 
ewidencyjnej; 

᠆ jednego wyświetlacza na obszarze „1-III”. 

2) Nakazuje się realizację tablic i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów o następujących 
gabarytach: 
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a) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe niestanowiące liter, sytuowane na elewacji budynku 
o maksymalny polu powierzchni, służącym ekspozycji treści reklamy z zastrzeżeniem lit. b, f i h 
– 4 m²; 

b) sztywne tablice, kasetony sytuowane w pasie reklamowych reklamowym, a także kasetony 
sytuowane w górnej części witryny o dowolnych gabarytach z zastrzeżeniem § 13 pkt 2 lit. c 
oraz § 13 pkt 3 lit. a; 

c) litery na elewacji budynku oraz montowane w płaszczyźnie ogrodzenia, o wysokości 
nie większej niż 0,6 m i dowolnej szerokości, z zastrzeżeniem lit. d; 

d) w przypadku, gdy litery umieszczone są powyżej pasa reklamowego nakazuje się zachowanie 
następujących gabarytów: 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 1,0 m dla budynków o wysokości do 6 m; 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 2,4 m dla budynków o wysokości powyżej 6 m i nie 
wyższych niż 12 m; 

᠆ 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 5,0 m dla budynków powyżej 12 m 

e) gabloty ekspozycyjne montowane na ogrodzeniu o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji treści reklamy - 0,5 m2; 

f) gabloty ekspozycyjne na elewacji budynku o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji reklamy – 3 m2; 

g) gabloty ekspozycyjne wolno stojące przy wejściu do lokalu użytkowego o maksymalnym polu 
powierzchni służącym ekspozycji reklamy – 3 m2; 

h) prostokątne, sztywne tablice sytuowane na ścianach bocznych o polu powierzchni służącym 
ekspozycji reklamy nie mniejszym niż 6 m2 oraz nie większym niż 18 m2; 

i) maszty flagowe, o maksymalnej wysokości 6 m; o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji treści reklamy w przypadku flagi jednostronnej– 6 m2 (2x6m2 w przypadku flagi 
dwustronnej); 

j) pylony, totemy o maksymalnej wysokości 6 m i maksymalnej szerokości 2,5 m; 

k) wolno stojące kasetony o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy – 
12 m²; 

l) wyświetlacz na obszarze „1-III” o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji 
reklamy – 16 m2; 

m) prostokątne sztywne tablice wolno stojące o maksymalnym polu powierzchni, służącym 
ekspozycji reklamy – 6 m² (2x6m2 w przypadku tablicy dwustronnej). 

Rozdział 8. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w granicach 

obszarów „IVa”, obejmujących tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 oraz w granicach obszarów „IVb”, obejmujących tereny stacji paliw 

§ 16. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach. 

1) Dopuszcza się sytuowanie na elewacji budynku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w formie: liter, sztywnych tablic, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na wysięgniku, 
kasetonów, szyldów naklejanych lub malowanych, reklam naklejanych lub malowanych, banerów 
lub siatek reklamowych rozpiętych na sztywnej ramie, o dowolnie dobranych gabarytach, a także 
sposobie rozmieszczenia i ilości z zastrzeżeniem pkt 2. 

2) Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na poszczególnych 
elewacjach budynku o łącznej powierzchni ekspozycji przekraczającej 50 % powierzchni każdej 
z tych elewacji. 
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§ 17. 1.   Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolno 
stojących oraz ich gabaryty. 

1) Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolno stojących 
w formie: pylonów, totemów, masztów flagowych, kasetonów, sztywnych tablic, gablot 
ekspozycyjnych, wyświetlaczy, potykaczy, ekspozytorów, banerów rozpiętych na sztywnej ramie. 

2) Nakazuje się realizację tablic i urządzeń reklamowych wolno stojących o następujących 
gabarytach: 

a) totemy, o maksymalnej wysokości 23 m i dowolnej powierzchni ekspozycji reklamy 
z zastrzeżeniem lit. b; 

b) pylony o maksymalnej wysokości 8 m i maksymalnej szerokości 3 m; 

c) w obrębie obszaru „4-IVa” totemy o maksymalnej wysokości 25 m i dowolnej powierzchni 
ekspozycji reklamy; 

d) maszty flagowe o maksymalnej wysokości 12 m i dowolnej powierzchni ekspozycji reklamy; 

e) gabloty ekspozycyjne, kasetony o maksymalnej wysokości 9 m i dowolnej powierzchni 
ekspozycji reklamy; 

f) wyświetlacze o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy - 9 m², 
maksymalna wysokość - 9 m; 

g) wolno stojące sztywne tablice, o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy 
w przypadku tablicy jednostronnej – 48 m2 (2x48 m2 dla tablicy dwustronnej), przy czym tablice 
o polu powierzchni większym lub równym 12 m2 winny być realizowane jako tablice 
prostokątne, w taki sposób, by pozioma krawędź tablicy była minimum 1,3 razy dłuższa od 
krawędzi pionowej; maksymalna wysokość tablic - 15 m; 

h) banery rozpięte na sztywnej ramie o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji 
reklamy – 10 m². 

2. Dopuszcza się banery rozpięte na sztywnej ramie o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji reklamy – 0,8 m² montowane na słupach. 

§ 18. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach 
innych niż budynki: dopuszcza się sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych o dowolnej powierzchni 
ekspozycji reklamy na zadaszeniach dystrybutorów stacji paliw, dystrybutorach oraz obiektach z nim 
związanymi, obiektach małej architektury oraz elementach wchodzących w skład ogródków 
gastronomicznych (czaszach parasoli oraz na lambrekinach markiz lub zadaszeń, a także na 
elementach ogrodzenia, donicach z roślinnością, krzesłach lub stolikach). 

Rozdział 9. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w granicach 

obszarów „V”, obejmujących tereny z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej 

§ 19. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach. 

1) Dopuszcza się: 

a) w obrębie poziomu parteru: sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń w formie: liter, 
kasetonów, sztywnych tablic, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na wysięgniku, 
szyldów naklejanych lub malowanych oraz reklam naklejanych lub malowanych na szybach 
witryn; 

b) powyżej poziomu parteru sytuowanie: liter, kasetonów z zastosowaniem osi poziomych (dolne 
krawędzie w jednej linii) lub pionowych (boczne krawędzie na 1 linii) lub tak, by osie symetrii 
znajdowały się w jednej linii z zastrzeżeniem lit. c; 
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c) na dachu budynku sytuowanie maksymalnie 2 tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, 
przypadających na budynek; przy czym każde z nich na innej elewacji, w formie liter lub też 
sztywnych tablic, kasetonów, stanowiących logo lub logotyp firmy. 

2) Nakazuje się; 

a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na wysięgniku prostopadle do 
elewacji, w taki sposób, aby dolna krawędź kasetonu lub tabliczki zamieszczonej na wysięgniku 
znajdowała się min. 2,5 m ponad poziomem posadzki chodnika a maksymalna długość wysięgu 
wynosiła - 1,5 m; 

b) sytuowanie szyldów naklejanych lub malowanych oraz reklam naklejanych lub malowanych na 
szybach witryn na osi otworu okiennego, drzwiowego bądź witryny w taki sposób, by 
zajmowały maksymalnie 30 % powierzchni szklenia lub maksymalnie 100 % powierzchni 
górnej części witryny oddzielonej poziomym szprosem od części dolnej, w przypadku, gdy 
powierzchnia szklenia oddzielona poziomym szprosem jest nie większa niż 30 % powierzchni 
całego szklenia okna; 

c) sytuowanie kasetonów w świetle witryny w taki sposób, by obejmowały maksymalnie 20 % 
powierzchni witryny i były montowane w górnej jej części i w osi symetrii. 

3) Zakazuje się sytuowania na ścianie budynku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
o łącznej powierzchni ekspozycji przekraczającej 30 % powierzchni elewacji. 

§ 20. Ustalenia dotyczące szyldów. 

1) Maksymalna liczba szyldów, które mogą być umieszczane na danej nieruchomości przez każdy 
podmiot prowadzący na niej działalność  2. 

2) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach, na ogrodzeniach, 
jako urządzenia reklamowe wolno stojące, zgodnie z następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania szyldów na budynkach obowiązują wymogi określone w § 19; 

b) w zakresie sytuowania szyldów na ogrodzeniach dopuszcza się: 

᠆ szyldy w formie sztywnych tablic, kasetonów, lokalizowanych przy wejściu lub wjeździe do 
nieruchomości, o łącznej powierzchni szyldów nie przekraczającej 30 % powierzchni przęsła 
ogrodzenia lub 30 % powierzchni słupka; 

᠆ szyldy w formie liter mocowanych w płaszczyźnie ogrodzenia nad wejściem lub wjazdem na 
teren nieruchomości (nad bramą lub furtką); 

c) w zakresie szyldów, stanowiących urządzenia reklamowe wolno stojące dopuszcza się 
sytuowanie: 

᠆ pylonów; 

᠆ totemów; 

᠆ masztów flagowych; 

᠆ kasetonów; 

᠆ prostokątnych sztywnych tablic. 

3) Nakazuje się realizację szyldów o następujących gabarytach: 

a) kasetony, sztywne tablice sytuowane na elewacji o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji treści szyldu - 18 m² z zastrzeżeniem lit. b; 

b) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na wysięgniku, o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji treści szyldu - 0,5 m²; 

c) litery o wysokości nie większej niż 1,2 m i dowolnej szerokości z zastrzeżeniem lit. d; 
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d) w przypadku, gdy litery umieszczone są powyżej pasa reklamowego, na ścianach bocznych i na 
dachu budynku ich maksymalna wysokość wynosi: 

᠆ nie więcej niż 1,5 m dla budynków o wysokości do 6 m; 

᠆ 1/4 wysokości budynku i nie więcej niż 2,4 m dla budynków o wysokości powyżej 6 m 
i nie wyższych niż 12 m; 

᠆ 1/4 wysokości budynku i nie więcej niż 5,0 m dla budynków powyżej 12 m; 

e) sztywne tablice, kasetony montowane na ogrodzeniu, o maksymalny polu powierzchni 
służącym ekspozycji treści szyldu – 2,0 m2; 

f) pylony, o maksymalnej wysokości 8 m i maksymalnej szerokości 3 m; 

g) totemy, o maksymalnej wysokości 15 m i maksymalnej szerokości 5 m; 

h) maszty flagowe o maksymalnej wysokości 10 m i o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji treści szyldu w przypadku flagi jednostronnej– 6 m2 (2x6m2 w przypadku flagi 
dwustronnej); 

i) kasetony wolno stojące o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści szyldu - 
18 m²; 

j) wolno stojące prostokątne sztywne tablice o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji treści szyldu - 6 m² (2x6m2 w przypadku tablicy dwustronnej). 

§ 21. Ustalania dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów. 

1) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych niestanowiących szyldów na budynkach, na ogrodzeniach, jako urządzenia 
reklamowe wolno stojące oraz na budowlach, zgodnie z następującymi wymogami: 

a) w zakresie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów 
na budynkach obowiązują wymogi określone w § 19, a ponadto: 

᠆ dopuszcza się sytuowanie gablot ekspozycyjnych w obrębie poziomu parteru budynku, 

᠆ sytuowanie prostokątnych sztywnych tablic powyżej parteru na ścianie bocznej budynku; 

᠆ nakazuje się sytuowanie prostokątnych sztywnych tablic powyżej poziomu parteru 
z zachowaniem jednakowych gabarytów w obrębie elewacji oraz z zastosowaniem osi 
poziomych (dolne i górne krawędzie w jednej linii) oraz osi pionowych boczne krawędzie 
w jednej linii; 

b) w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów na 
ogrodzeniach dopuszcza się: 

᠆ sytuowanie gablot ekspozycyjnych przy wejściu lub wjeździe do nieruchomości,o łącznej 
powierzchni ekspozycji reklamy nie przekraczającej 30 % powierzchni przęsła ogrodzenia 
lub 30 % powierzchni słupka; 

᠆ sytuowanie liter mocowanych w płaszczyźnie ogrodzenia nad wejściem lub wjazdem na teren 
nieruchomości (nad bramą lub furtką); 

c) w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów, wolno 
stojących dopuszcza się sytuowanie: 

᠆ gablot ekspozycyjnych przypadających po jednej na lokal użytkowy i montowanych przy 
jego wejściu; 

᠆ potykaczy lub ekspozytorów przypadających po jednym na lokal użytkowy i sytuowanych 
przy jego wejściu; 

᠆ masztów flagowych; 
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᠆ kasetonów; 

᠆ pylonów; 

᠆ totemów; 

᠆ prostokątnych sztywnych tablic; 

d) w zakresie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów 
na budowlach dopuszcza się: kasetony, litery, sztywne tablice, na zadaszeniach dystrybutorów 
stacji paliw. 

2) Nakazuje się realizację tablic i urządzeń reklamowych niestanowiących szyldów o następujących 
gabarytach: 

a) kasetony, sztywne tablice sytuowane na elewacji budynku, o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji reklamy - 18 m² z zastrzeżeniem lit. b, c, d; 

b) sztywne tablice, kasetony sytuowane w pasie reklamowych reklamowym, a także kasetony 
sytuowane w górnej części witryny o dowolnych gabarytach z zastrzeżeniem lit. c, a także § 
19 pkt 3 oraz § 19 pkt 2 lit. c; 

c) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na wysięgniku, o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji reklamy - 0,5 m²; 

d) prostokątne, sztywne tablice sytuowane na ścianach bocznych powyżej poziomu parteru o polu 
powierzchni służącym ekspozycji reklamy nie mniejszym niż 6 m2 oraz nie większym niż 
18 m2; 

e) litery o wysokości nie większej niż 1,2 m i dowolnej szerokości z zastrzeżeniem lit. e; 

f) w przypadku, gdy litery umieszczone są powyżej pasa reklamowego, na ścianach bocznych i na 
dachu budynku ich maksymalna wysokość wynosi: 

᠆ nie więcej niż 1,5 m dla budynków o wysokości do 6 m; 

᠆ 1/4 wysokości budynku i nie więcej niż 2,4 m dla budynków o wysokości powyżej 6 m 
i nie wyższych niż 12 m; 

᠆ 1/4 wysokości budynku i nie więcej niż 5,0 m dla budynków powyżej 12 m; 

g) gabloty ekspozycyjne na ogrodzeniach o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji 
reklamy - 0,5 m2; 

h) gabloty ekspozycyjne wolno stojące i na budynkach, o maksymalnym polu powierzchni 
służącym ekspozycji reklamy - 5 m2; 

i) pylony, o maksymalnej wysokości 8 m i maksymalnej szerokości 2,5 m; 

j) totemy, o maksymalnej wysokości 15 m i maksymalnej szerokości 5,0 m; 

k) maszty flagowe o maksymalnej wysokości 10 m i o maksymalnym polu powierzchni służącym 
ekspozycji reklamy w przypadku flagi jednostronnej – 6 m2 (2x6m2 w przypadku flagi 
dwustronnej); 

l) kasetony wolno stojące, o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy - 
18 m²; 

m) wolno stojące prostokątne, sztywne tablice o maksymalnym polu powierzchni, służącym 
ekspozycji reklamy jednostronnej 18 m2 (dwustronnej 2x18 m2), przy czym tablice o polu 
powierzchni większym lub równym 6 m2 muszą być realizowane w układzie poziomym, w taki 
sposób, by pozioma krawędź tablicy była minimum 2 razy dłuższa od krawędzi pionowej; 
maksymalna wysokość tablic - 15 m. 
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Rozdział 10. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w granicach 

obszarów „VII” - ochrony krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i terenów leśnych 

§ 22. 1.   Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niestanowiących 
szyldów. 

2. Ustalenia dotyczące szyldów: 

1) Maksymalna liczba szyldów które mogą być umieszczane na danej nieruchomości przez każdy 
podmiot prowadzący na niej działalność: 1. 

2) Zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach i na 
ogrodzeniach: 

a) w zakresie sytuowania szyldów na budynkach dopuszcza się sytuowanie sztywnych tablic, 
kasetonów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na wysięgniku, w poziomie parteru do 
górnej krawędzi pasa reklamowego; 

b) w zakresie sytuowania szyldów na ogrodzeniach dopuszcza się: 

᠆ szyldy w formie sztywnych tablic, kasetonów, lokalizowanych przy wejściu lub wjeździe do 
nieruchomości, o łącznej powierzchni szyldów nie przekraczającej 30 % powierzchni przęsła 
ogrodzenia lub 30 % powierzchni słupka; 

᠆ szyldy w formie liter mocowanych w płaszczyźnie ogrodzenia nad wejściem lub wjazdem na 
teren nieruchomości (nad bramą lub furtką). 

3) Nakazuje się realizację szyldów o następujących gabarytach: 

a) sytuowanych na ogrodzeniach o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści 
szyldu 1,0 m²; 

b) sytuowanych na budynkach o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji treści 
szyldu 3,0 m². 

Rozdział 11. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w granicach 

obszarów: „II/d”, „III/d”, „VI/d” położonych w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych 

§ 23. W obrębie obszarów o symbolach: „II/d”, „III/d”, „VI/d” obowiązują następujące zasady 
i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych: 

1) w obrębie obszarów „II/d” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
na budynkach, na ogrodzeniach oraz wolno stojących kasetonów, pylonów, masztów flagowych, 
gablot ekspozycyjnych, potykaczy, ekspozytorów, zgodnie z zasadami określonymi dla obszarów 
„II”, z zastrzeżeniem pkt 4; 

2) w obrębie obszarów „III/d” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na budynkach, na ogrodzeniach oraz wolno stojących: kasetonów, pylonów, 
totemów, masztów flagowych, gablot ekspozycyjnych, potykaczy, ekspozytorów oraz szyldów 
w formie prostokątnych sztywnych tablic, zgodnie z zasadami określonymi dla obszarów „III”, 
z zastrzeżeniem pkt 4; 

3) w obrębie obszarów „VI/d” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na budynkach, oraz wolno stojących: kasetonów, pylonów, totemów, masztów 
flagowych, gablot ekspozycyjnych, potykaczy, ekspozytorów, a także szyldów w formie 
prostokątnych sztywnych tablic, zgodnie z zasadami określonymi dla obszarów „VI”, 
z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) dopuszcza sytuowanie prostokątnych, sztywnych tablic wolno stojących, niestanowiący szyldów, 
o następujących gabarytach i zasadach lokalizacji: 
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a) o polu powierzchni każdej z nich, służącym ekspozycji reklamy jednostronnej 12 m2 

(dwustronnej 2x12 m2) lub 18 m2 (dwustronnej 2x18 m2); 

b) sytuowanych w układzie poziomym w taki sposób, by pozioma krawędź tablicy była minimum 
1,3 razy dłuższa od krawędzi pionowej; 

c) sytuowanych w taki sposób, by na jednej działce ewidencyjnej występowała maksymalnie 
jednej tablica. 

Rozdział 12. 
Ustalenia szczegółowe, dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w granicach 

obszarów: „III/s”, „IVa/s”, „IVb/s”, „V/s”, „VI/s” położonych w sąsiedztwie głównych 
skrzyżowań 

§ 24. W obrębie obszarów o symbolach: „III/s”, „IVa/s”, „IVb/s”, „V/s”, „VI/s” obowiązują 
następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych: 

1) w obrębie obszaru „III/s” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
na budynkach oraz na ogrodzeniach zgodnie z zasadami określonymi dla obszarów „III”, 
z zastrzeżeniem pkt 6; 

2) w obrębie obszarów: „IVa/s” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na budynkach, na ogrodzeniach oraz na budowlach zgodnie z zasadami określonymi 
dla obszarów: „IVa”, z zastrzeżeniem pkt 6; 

3) w obrębie obszarów: „IVb/s” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na budynkach, na ogrodzeniach oraz na budowlach zgodnie z zasadami określonymi 
dla obszarów „IV b”, z zastrzeżeniem pkt 6; 

4) w obrębie obszarów: „V/s” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na budynkach, na ogrodzeniach oraz na budowlach zgodnie z zasadami określonymi 
dla obszarów „V”, z zastrzeżeniem pkt 6; 

5) w obrębie obszarów: „VI/s” dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych na budynkach zgodnie z zasadami określonymi dla obszarów „VI”, z zastrzeżeniem 
pkt 6; 

6) w ramach poszczególnych obszarów ograniczonych osiami przecinających się ulic dopuszcza się 
sytuowanie maksymalnie jednej prostokątnej, sztywnej tablicy wolno stojącej, niestanowiącej 
szyldu o polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy wynoszącym: 18 m2 (dwustronnej 2x18 
m2) lub 12 m2 (dwustronnej 2x12 m2) lub też 32 m2 (dwustronnej 2x32 m2); maksymalna wysokość 
tablic - 15 m. 

Rozdział 13. 
Ustalenia szczegółowe dotyczące ogrodzeń i obiektów małej architektury 

§ 25. Ustala się następujące zasady i warunki dla standardów jakościowych ogrodzeń. 

1) Elementy murowane ogrodzeń w obrębie obszarów: „I”, „II”, „III”, „II/d”, „III/d”, „III/s” 
dopuszcza się w formie wykończonej: 

a) w obrębie obszarów: „I”, „II”, „II/d” - tynkiem, cegłą klinkierową bądź płytkami 
klinkierowymi; kamieniem bądź okładziną kamienną; 

b) w obrębie obszarów: „III”, „III/d”, „III/s” - tynkiem, cegłą klinkierową bądź płytkami 
klinkierowymi; kamieniem bądź okładziną kamienną, okładziną z betonu architektonicznego 
lub w formie bloczków z betonu architektonicznego. 

2) W przypadku ogrodzeń ujętych w gminnej ewidencji zabytków i wskazanych w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały, dopuszcza się ogrodzenia pełne, jeśli ta forma ogrodzeń stanowi ich formę 
pierwotną, a także stosowanie kolorystyki, formy, materiałów wykończeniowych, detali 
architektonicznych, analogicznych do pierwotnego wykończenia. 

3) Nakazuje się z zastrzeżeniem pkt 2: 
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a) zachowanie jednolitej kolorystyki przęseł na całej długości ogrodzenia na frontach działki; 

b) stosowanie kolorystyki malowanych i lakierowanych metalowych części ogrodzeń w obszarze 
„I” w odcieniach szarości, czerni, brązu; 

c) realizowanie ogrodzeń o maksymalnej wysokości nie przekraczającej: 

᠆ w obrębie obszarów: „I”, „II”, „II/d”, „III”, „III/d”, „III/s”, „VII”- 1,8 m; 

᠆ w obrębie obszarów: „IVa/s”, „IVb/s” - 2,5 m; 

᠆ w obrębie obszarów: „V” - 2,7 m. 

4) Zakazuje się: 

a) realizowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych z: 

᠆ prefabrykowanych elementów betonowych na frontach działek w obrębie obszarów: „I”, „II”, 
„III” i „VII”; 

᠆ blach, w tym w szczególności ocynkowanych, falistych, trapezowych; 

᠆ materiałów takich jak: banerów reklamowych, plandek, remontowych siatek ochronnych, mat 
wiklinowych; 

b) realizowania ogrodzeń pełnych na frontach działek w obrębie obszarów: „I”, „II”, „III” „IVa”, 
„IVb”, „ IVa/s”, „IVb/s” i „VII”, z zastrzeżeniem pkt 2; 

c) sytuowania ogrodzeń w obrębie obszarów „VI”, „VI/s”. 

5) Dopuszcza się sytuowanie tymczasowych ogrodzeń w miejscu organizowania i na czas trwania 
imprez plenerowych, lecz nie dłużej niż 3 dni przed ich rozpoczęciem i 3 dni po ich zakończeniu. 

§ 26. W zakresie sytuowania obiektów małej architektury: 

1) zakazuje się: 

a) sytuowania obiektów małej architektury wyższych niż 5 m z zastrzeżeniem lit. b; 

b) w obrębie obszaru „I” lokalizowania obiektów małej architektury wyższych niż 3,5 m; 

c) lokalizowania obiektów małej architektury w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości 
ciągów pieszych i rowerowych; 

2) nakazuje się: 

a) realizowanie elementów małej architektury w obszarze „I” z drewna, stali, odlewów żeliwnych, 
szkła i jego imitacji, kamienia, cegły, betonu imitującego kamień naturalny, z zastrzeżeniem 
pkt 3 i 4; 

b) w przypadku lakierowanych elementów małej architektury w obrębie obszaru „I” za wyjątkiem 
elementów w obrębie placów zabaw stosowanie kolorystyki ciemnej zieleni, odcieni szarości, 
brązu, czerni. 

3) W obrębie placów zabaw dopuszcza się realizację obiektów małej architektury z drewna, 
kamienia, betonu, cegły, stali i jej imitacji, tworzyw sztucznych, a także lin i sznurów. 

4) W przypadku obiektów małej architektury ujętych w gminnej ewidencji zabytków i wskazanych 
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dopuszcza się stosowanie formy, kolorystyki, materiałów 
wykończeniowych, detali architektonicznych analogicznych do pierwotnego wykończenia. 

5) Dopuszcza się lokalizowania pojemników na odzież w obrębie obszarów „VI” przy istniejących 
wiatach śmietnikowych. 
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Rozdział 14. 
Warunki dostosowania 

§ 27. 1.   Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury, 
o wysokości, kolorystyce i materiałach, z których są wykonane innych niż wskazane w § 
26 nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. 

2. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ogrodzenia w obrębie poszczególnych 
obszarów nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale za 
wyjątkiem: 

1) ogrodzeń wykonanych z blach w obszarze „I”; 

2) ogrodzeń wykonanych z materiałów takich jak: banery reklamowe, plandeki, remontowe siatki 
ochronne, maty z wikliny. 

3. Nakazuje się dostosowanie istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków określonych w uchwale w ciągu 
24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

4. W przypadku, gdy tablice reklamowe i urządzenia reklamowe występujące na elewacji 
budynków nie spełniają wymogów określonych w niniejszej uchwale, dotyczących ich ilości oraz 
łącznej powierzchni ekspozycji, to o pozostawieniu tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego 
rozstrzygają następujące warunki w niżej podanej kolejności: 

1) pozostawia się szyldy przed pozostałymi tablicami i urządzeniami reklamowym; 

2) pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w formie liter; 

3) pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o większej powierzchni ekspozycji 
reklamy; 

4) pozostawia się urządzenie reklamowe przed tablicą reklamową; 

5) pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o większych pozostałych gabarytach 
zgodnie z kolejnością: wysokość, długość, szerokość. 

5. W przypadku, gdy w obrębie obszarów położonych w sąsiedztwie głównych skrzyżowań 
występuje kilka tablic wolno stojących spełniających wymogi zawarte dla ww. obszarów, to 
o pozostawieniu tablicy reklamowej rozstrzygają warunki określone w ust. 4 pkt 3, a następnie pkt 5. 

Rozdział 15. 
Opis granic wraz z numeracją poszczególnych obszarów 

§ 28. 1) obszar „I”, obejmuje rejon centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków i jest zawarty 
w granicy wyznaczonej: 

a) od wschodu ul. Piłsudskiego, ul. Krakowską, placem Wolności oraz linią biegnącą po tylnych 
elewacjach budynków usytułowanych przy ul. K. Miarki; 

b) od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 1480/6, linią przecinającą działkę 1035/6, 
granicą działek ewidencyjnych o nr 150, 149, 148, 147, 146, 145, 142, 141, 140, 139, 343/169, 
168, 167, linią przecinającą działkę nr 166, po granicy działki 247/165; 

c) od zachodu, granicą działki ewidencyjnej o nr 248/165, ul. Królika, granicą działek 
ewidencyjnych o nr 300/95, 301/95, 345/96, linią biegnącą w kierunku północnym do granicy 
działki o nr 101, po granicy działki o nr 101, 328/86, 90, linią biegnącą w kierunku północnym 
do granicy działki o nr 93, po granicy działek ewidencyjnych o nr 93, 94, 75, 76, linią biegnącą 
w kierunku północnym do granicy działki 275/62, granicą działki 273/64 oraz  270/63, linią 
biegnącą po tylnych elewacjach budynków przy ul Opolskiej; 
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d) od północy linią biegnącą po tylnych elewacjach budynków przy ul Jana III Sobieskiego, 
granicą działek ewidencyjnych o nr 19, 18, 15, 12, 11, 23, 24, 301/85, 84, 387/79, 273/83, 81, 
linią przecinającą ul. Odrodzenia i Strzelecką, granicą działek ewidencyjnych o nr 86, 87, 88, 
93, 276/94, 271/104, 309/105, 375/106, 343/107, 344/107, ul. Jana III Sobieskiego; 

2) obszary „II”, obejmują tereny o wartościach kulturowych położone w śródmieściu oraz w obrębie 
dzielnic położonych poza obwodnicą miasta o numerach: od „1-II” do „5-II”: 

a) Obszar „1-II” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 4555/165, 4848/165, 3685/165, 4557/165, 
5410/136, biegnie wzdłuż ulic: Okrzei, A. Świdra, Powstańców Śląskich, Adam 
Mickiewicza, gen. J. Bema, wzdłuż północnej granicy działek ewidencyjnych o nr: 3177/94, 
3175/ 100, 5212/92, 5208/92, 3171/92, 5103/88, 5105/88, 5106/88, 4958/88, przecina działki 
ewidencyjne o nr 4957/86, 4843/71, biegnie wzdłuż ulicy Styczyńskiego, obejmując zespół 
budynków, następnie biegnie po granicy działek ewidencyjnych o nr 2220/40, 1166/40, 
1176/43, 1164/39, 1162/38, 1160/37, 5343/36 do ulicy Częstochowskiej; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1348/27, 5574/27, 5575/27, 5775/27, 
5776/27, 2651/27, 5502/27, omija rondo ppłk Gerarda Karola Ranoszka, następnie granicą 
działek ewidencyjnych o nr 5497/26, 5498/26, 5486/157, 1546/157, 5490/157, 254/157, 
5249/23, 3683/25, 5251/23, 1391/23, 1320/23, 247/23, 248/23, 22, przecina ul. Bytomską, 
biegnie ul. Legionów a następnie Lipową; 

᠆ od południa ulicą Lipową, biegnie po granicy zachodniej działek ewidencyjnych o nr 1653/6, 
1652/6, 1035/6, następnie po granicy obszaru „I”; 

᠆ od zachodu linią biegnącą w kierunku północnym od skrzyżowania ul. Gliwickiej 
i Legionów, przecinając działkę ewidencyjna nr 13, biegnie wzdłuż zachodniej granicy 
działki 303/5, biegnie za budynkami tworzącymi I linię zabudowy przy ul. Staropolskiej, 
następnie w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy Cebuli, następnie obejmuje Zespół Szkół 
Chemiczno-Medycznych, biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek ewidencyjnych: 
2431/2360, 2430/1895, 4555/165; 

b) Obszar „2-II” obejmuje park w Reptach i jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 3147/21, 152/1, 1930/3, oraz ul. Pyskowicką; 

᠆ od wschodu granicą działki ewidencyjnej o nr 3147/1 i ul. Repecką; 

᠆ od zachodu granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 7, 1; 

c) obszar „3-II” obejmuje pałac w Rybnej wraz z parkiem w obrębie działek ewidencyjnych o nr 
237/21, 238/22, 300/21, 301/21, 2775/21, 2774/21; 

d) Obszar „4-II” obejmuje zamek w Starych Tarnowcach w obrębie działek ewidencyjnych o nr 
3125/6, 3686/6, 3681/6,3682/6, 3683/6, 3684/6, 3054/6, 3809/6, 3808/6, 3680/6, 3685/6; 

e) Obszar „5-II” obejmuje działki ewidencyjne o nr 516/26, 517/26, 249/165, 518/25, 492/77, 
519/25, fragment działki 166; 

3) obszary „III”, obejmują tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowo-usługowej o numerach: od 
„1-III” do „15-III” z wyłączaniem terenów, o których mowa w pkt 1, 2 oraz od 4 do 10 oraz 
terenów zamkniętych;   

4) obszary „IVa”, obejmują tereny obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 o numerach: od „1-IVa” do „6-IVa”: 

a) obszar „1-IVa” obejmuje działki ewidencyjne o nr 5329/88, 5327/88, 5072/88, 5328/88, 
5331/88, 5333/88; 

b) obszar „2-IVa” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 
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᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 1834/40, 1557/42 (w części); 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1834/40, 1832/44; 1830/47, 1853/50, 
1855/58, 48, 276/49, 59, 60, 2396/66, 2765/67, 2767/67, 2393/68, 331/69, 332/69; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 332/69, 261/70, 260/70, 2355/71, 2249/71, 
1318/72, aż do osi ul. Obwodnicy; 

᠆ od wschodu osią ul. Obwodnicy a następnie jej przedłużeniem do działki nr 1557/42; 

c) obszar „3-IVa” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa ul. Zagórską; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1362/283, 1366/61, 1554/162, 1553/162; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1672/1325, 1670/52, 2044/37, 2042/36; 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 2042/36, 1665/51, 1669/33, 2171/189, , 
1354/189, 1357/61, 1359/190; 

e) obszar „4-IVa” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 1110/48,1109/48, 820/48,3119/198; 

᠆ od wschodu granicą obszaru 2-IVa/s; 

᠆ od północy ul. Obwodnicą; 

᠆ od zachodu linią prostopadłą do ul. Obwodnicy biegnącą po osi ul. dojazdowej do hali 
sportowej; 

f) obszar „5-IVa” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa osią ul. Obwodnicy; 

᠆ od wschodu drogą biegnącą od ronda ks kpt. Wilhelma Stempora, stanowiącą przedłużenie 
ul. Bałtyckiej; 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 150/28, 149/28, 99/20 (w części), 100/20 (w 
części); 

᠆ od zachodu linią biegnącą prostopadle od granicy działki 100/20 w kierunku południowym; 

f) obszar „6-IVa” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy ul. Obwodnicą w Tarnowskich Górach; 

᠆ od wschodu linią stanowiącą przedłużenie granicy wschodniej działki 2070/215 w kierunku 
północnym; 

᠆ od zachodu ul. Gliwicką; 

᠆ od południa południową granicą działek ewidencyjnych o nr 1695/132, 1697/132, 2114/132, 
1383/132, 2113/132, 2094/222, 2095/222, 2096/222, następnie zachodnią granicą działek 
ewidencyjnych o nr 1142/147, 599/147, 600/147, 603/147 oraz południową granicą działek 
o nr 603/147, 2033/148 (w części); 

5) obszary „IVb”, obejmują stacje paliw o numerach: od „1-IVb” do „9-IVb”: 

a) obszar „1-IVb” obejmuje działkę ewidencyjną o nr 5382/11; 

b) obszar „2-IVb” obejmuje działki ewidencyjne o nr 4560/7, 4561/7; 

c) obszar „3-IVb” obejmuje działki ewidencyjne o nr 1536/137, 1535/137, południową część 
działki 3353/137 i 3331/132; 
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d) obszar „4-IVb” od północy granice wyznacza oś ul. Obwodnicy, od wschodu oś ul. J. Korola, 
od południa granica obszaru biegnie po granicy działek ewidencyjnych o nr 2324/326, 
2810/325, 2808/325, 2806/324; 

e) obszar „5-IVb” od południa granicę wyznacza oś ul. Obwodnicy, od północy granicę 
wyznaczają granice działek ewidencyjnych: 1723/132, 1721/132, 1725/13, 1631/132, 1706/132; 

f) obszar „6-IVb” obejmuje w całości działkę ewidencyjną o nr 296/7; od północy granicę 
wyznacza oś z ul. Wyszyńskiego, od zachodu oś ul. Obwodnicy; 

g) obszar „7-IVb” obejmuje działkę ewidencyjną o nr 104/3; 

h) obszar „8-IVb” obejmuje w całości działkę ewidencyjną o nr 1872/44, od południa granicę 
wyznacza oś ul. Zagórskiej; 

i) obszar „9-IVb” obejmuje działki ewidencyjne o nr 2245/34, 2246/34, 2247/34, od południa 
granicę wyznacza oś ul. Zagórskiej; 

6) obszary „V”, obejmują tereny z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej o numerach od „1-
V” do „20-V”: 

a) obszar „1-V” obejmuje działki ewidencyjne o nr 5523/12, 5522/12, 5521/12, 3665/10, 5518/9, 
5519/9, 5608/9, 1546/1, 1547/1, 1071/9, 1428/1, 5609/9, 5716/9, 5717/9; 

b) obszar „2-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa południową granicą działek ewidencyjnych o nr 733/9, 735/10, 737/11, 739/12, 
744/13, 746/14, 1318/19, 1319/20; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 660/22, 1314/43, 364/18, 747/18, 1318/19, 
1319/20; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 733/9, 713/8, 712/8, 710/7, 708/6, 709/6, 
688/41, 716/41; 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 686/41, 1354/41, 1315/43; 

c) obszar „3-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 3272/90, 5760/7, 1541/90, 1344/90, 890/111, 
892/75, 1333/75, 1339/93, 870/94, 882/95, 868/95, 866/96, 864/97, 862/98, 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 898/100, 900/100, 902/99, 904/137, 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 3272/90, 5663/7, 5735/7, 5736/7, 5737/7, 
5681/7, 5687/7, 5682/7, 5683/7; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 5683/7, 5801/7, 5802/7, 5685/7, 4040/7, 
granicą obszaru 2-IVb, następnie granicą działek ewidencyjnych o nr 921/57, 1399/50, 
1436/50, 487/47, 485/46, 1510/50, 3314/57, 3292/57, 3365/57, 3322/57, 1434/50, 3323/57, 
3365/57, 552/55, 1297/67, 1532/67, 61, 1336/75, 1335/75, 902/99, 904/137; 

d) obszar „4-V” obejmuje działki ewidencyjne o nr 2921/94, 2944/94, 2941/94, 2942/94, 2943/94, 
2922/94, 2974/94, 2975/94, 2976/94, 2978/94, 2924/94, 2925/94, 2927/94, 2977/94, 1492/96, 
1495/96, 490/94; 

e) obszar „5-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa południową granicą działek ewidencyjnych o nr 201/40, 202/40, 1525/20, 
1541/20, następnie granica przecina działkę ewidencyjną o nr 3102/22; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1520/20, 214/39, 1521/20, 2797/20, 2801/20, 
288/38, następnie przecina działkę ewidencyjną o nr 276/38, biegnie po południowej granicy 
działki 3304/38, oraz po zachodniej stronie działki 248/44; 
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᠆ od północy linią przecinającą działki ewidencyjne o nr o nr 3304/38, 3303/38; 

᠆ od wschodu granicą działki ewidencyjnej o nr 254/38, następnie przecina działkę o nr 65/2, 
biegnie po granicy działki o nr 67/10, przecina działkę ewidencyjną o nr 48/8 i biegnie po 
wschodniej granicy działki 99/8; 

f) obszar „6-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy północną granicą działek ewidencyjnych o nr 5625/199, 5476/205, 5475/205, 
5474/205, 4882/209, 5507/209, 5508/209, 4909/211, 2210/90, 2209/90, 1050/37, 1049/37, 
873/37, 1016/36, 35, 293/34, 730/34, 736/34, 733/33, 734/31, 735/31, wschodnią granicą 
działki o nr 723/27, przecina działkę nr 22, biegnie po granicy działek ewidencyjnych o nr 
641/21, 646/21, 645/21, 22, 1051/27, biegnie po północnej granicy działek ewidencyjnych 
o nr 868/28, 1370/60, 1368/280, 1411/281, 1409/282, 1363/283; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1358/190, 1364/283, 1365/61, 157/2, 156/2, 
1460/153, 1455/150; 

–            od południa ul. Zagórską oraz wschodnią granicą działek ewidencyjnych o nr 
1854/58, 2234/50, 1829/47, 1831/44, 1833/40, południową granicą działek ewidencyjnych 
o nr 1836/39, 1561/38, linią biegnącą w kierunku południowym i przecinającą działki o nr 
1557/42, 1545/45, 1543/46, 280/51, 1299/55, południową granicą działek ewidencyjnych o nr 
1663/55, 1665/64, 1640/64, 1641/64, 2183/64, 2202/64, 2203/64, 2204/64, 2184/64, 2277/63, 
2276/63, 2275/63, 2274/63, 2273/63; 

g) obszar „7-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa osią ul. Zagórskiej; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 424/21; 531/21, biegnie po północnej 
granicy działek ewidencyjnych o nr 527/19, 528/19, 2286/19, 441/19, oraz po wschodniej 
granicy działek ewidencyjnych o nr 442/19, 154/15, 109/15; 

᠆ od północy ul. Kościelną; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1233/138, 1232/138, 1250/138, 1234/138, 
1092/132, 1096/132, oraz linią przecinającą działkę 785/126 aż do osi ul. Zagórskiej; 95, 
648/61, 652/91, 1183/67, 181/67, 1177/51, 1173/53, 1169/82; 

h) obszar „8-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy osią ul. Zagórskiej; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 404/125, 505/121, 115/121, 656/93, 656/93, 
649/61, 393/24, 217/24, 220/24, 288/24, 291/24, 294/24; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 310/20, 307/21, 305/22, 302/24, 299/24, 
297/24; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 95, 648/61, 736/86, 652/91, 1183/67, 
1181/67, 1177/51, 1173/53, 1169/82, 853/81; 

i) obszar „9-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą działki ewidencyjnej o nr 3167/31; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 3166/31, 3163/30, 3160/30, 3157/29, 
2579/29, 2571/28, 2569/28, 2558/26, 2559/26, 3183/26, 2606/26, 1772/25, 683/25, 682/25, 
24, 1725/22, 1783/20; 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 1782/20, 1736/19, 1733/20, 2047/32; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 2047/32, 2044/42, 2045/42, 1624/33, 
2273/42, 2265/43, 2278/35, 2427/37, 3426/37, 3428/34, 2831/30, 3731/31, 3732/31, 3627/31; 
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j) obszar „10-V” od strony zachodniej graniczy z ul. J. Korola i obejmuje w całości działki 
ewidencyjne o nr 791/145, 792/145, 796/629, 797/629, 146, 794/145, 799/147, 802/148; 

k) obszar „11-V” położony jest przy ul. Bytomskiej i obejmuje działki ewidencyjne o nr 2214/2, 
2213/2, 1722/2, 1724/2, 1723/2, 1721/2; 

l) obszar „12-V” obejmuje w całości działki ewidencyjne o nr 1508/136, 1509/136, 1506/136, oraz 
częściowo działki o nr 1507/136, 586/136; 

m) obszar „13-V” graniczy od strony zachodniej z ul. Gliwicką, od strony południowej z ul. 
Obwodnicą i obejmuje w całości działki ewidencyjne o nr 1724/132, 1722/132, 1452/132, 
1451/132, 1720/132, 1707/132, 860/115, 721/115, 720/114, 989/113, 988/113, 990/113, 
725/115; 

n) obszar „14-V” obejmuje działki ewidencyjne o nr 3211/89, 3212/89, 1972/89, 1962/89; 

o) obszar „15-V” od strony południowej graniczy z ul. kard. S. Wyszyńskiego i obejmuje działki 
ewidencyjne o nr 2219/73, 2216/73, 1372/73; 

p) obszar „16-V” od strony północnej graniczy z ul. Opolską, od strony zachodniej z ul. Ułańską 
i obejmuje w całości działki ewidencyjne o nr 2189/78, 1604/78, 1617/78, 2028/78, 2029/78, 
2027/76; 

r) obszar „17-V” obejmuje działki ewidencyjne o nr 166, 1658/24, 1753/ 543; 

s) obszar „18-V” obejmuje działki ewidencyjne o nr 162, 3211/160, 3210/160; 

t) obszar „19-V” obejmuje w całości działki ewidencyjne o nr 2589/40, 2871/40, 2552/40, 
2870/40, 3550/40, 2870/40, 2868/40, 2867/40, 2865/40, 2864/40, 2866/40, 2869/40, 3554/40, 
2863/40; 

u) obszar „20-V” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy osią ul. Obwodnic oraz fragmentem granicy działki 991/12; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 496/12, 498/19, 1022/21, 870/25, 1082/30, 
1072/31, 2914/125, 2912/125, 3093/126; 

᠆ od południa ul. Olimpijczyków; 

᠆ od wschodu ulicą wewnętrzną prostopadłą do ul. Olimpijczyków; 

7) obszary „VI”, obejmują tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
o numerach: od „1-VI” do „19-VI”: 

a) obszar „1-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej zgodnie z poniższym opisem z wyłączeniem 
obszaru 13-III: 

᠆ od wschodu granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 1515/134, 1368/131, 3415/131; 

᠆ od zachodu linią przecinającą działki ewidencyjne o nr 3388/131, 3387/131, 3386/131, 
granicą działek ewidencyjnych o nr 1026/136, 1028/136, 1031/136, 1033/136, 1035/136, 
linią przecinającą działkę 3330/132, 3390/131, granicą działki 1522/100, 1530/137, 1529/137 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 1529/137, 1528/137, 1527/137, 1523/137, 
linią przecinającą działkę 3353/137, wschodnią granicą działki ewidencyjnej 3331/132, 
południową granicą działki ewidencyjnej o nr 792/136; 

b) obszar „2-VI” obejmuje działki ewidencyjne o nr 5054/10, 5055/10; 

c) obszar „3-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy ul. Nakielską; 

᠆ od wschodu granicą cieku; 
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᠆ od zachodu granicą działki ewidencyjnej o nr 1069/9; 

᠆ od południa linią biegnącą równolegle do ul. Nakielskiej i przecinającą działki ewidencyjne 
o nr 2456/8, 5233/8, 2454/8, 2451/8, 2450/8, 5242/8, 2448/8; 

d) obszar „4-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy ul. Miodową i F. Chopina; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 2381/2, 1261/2, 1263/2, 1268/2, 1273/2, 

᠆ od zachodu ul. Pogodną; 

e) obszar „5-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 2340/2, 2339/2, 2338/2, 2357/2, 2356/2, 
2335/2; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 2186/2, 2365/2, 2412/2, 2366/2, 2402/2, 
2403/2; 

᠆ od zachodu osią ul. Bytomskiej; 

᠆ od południa osią ul. Obwodnicy; 

f) obszar „6-VI” obejmuje działki ewidencyjne o nr 1811/2, 1813/1; 

g) obszar „7-VI” obejmuje działki ewidencyjne o nr 150/54, 262/64, 263/54, 151/54, 152/54, 
199/54, 200/54, 201/54, 202/54, 203/54, 204/54, 205/54, 206/54; 

h) obszar „8-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą działki ewidencyjnej o nr 5395/132; 

᠆ od wschodu ul. Okrzei; 

᠆ od zachodu ul. Korczaka; 

᠆ od północy ul. Kościuszki; 

i) obszar „9-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa ul. Kościuszki; 

᠆ od wschodu ul. Mickiewicza; 

᠆ od zachodu ul. Korczaka; 

᠆ od północy ul. Wojska Polskiego; 

j) obszar „10-VI” obejmuje w całości działki ewidencyjne o nr 1331/98, 1447/101, 1448/101, 
1204/101, 1195/101, 1444/101, 1445/101, 1446/101, 1442/101, 1443/101, 3250/98, 3249/98, 
fragment ul. Rozpłochowskiej oraz w części działkę ewidencyjna o nr 1343/101; 

k) obszar „11-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej zgodnie z poniższym opisem 
z wyłączaniem obszaru „12-III”: 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 2018/72, 1596/72, 2707/76; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 2706/76, 2708/76, 2190/78, 2002/78, 
1998/149, 1951/127, 2392/127, 1961/127, 1995/127; 

᠆ od zachodu osią ul. Obwodnicy; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 2390/127, 2391/127, 2384/128, 2052/128, 
2558/128, 2557/128, 2058/128, 2055/128; 

l) obszar „12-VI” obejmuje działki ewidencyjne o nr 168/89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; 
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m) obszar „13-VI” jest zawarty w granicy, z wyłączeniem obszarów od 7-III do 10-III, 
wyznaczonej: 

᠆ od północy ul. Sielanka; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1782/155, 1817/162, 1786/158, 2588/158, 
2589/158, 1813/166, 1758/81, 1864/81, 1783/82, 1796/83, 1801/83, 1804/83, 1399/83, 

᠆ od zachodu ul. Janasa; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 2618/84, 2617/84, 2616/84, 2615/84, 
2614/84, 2948/83, 1785/83, linią biegnącą wzdłuż ul. Litewskiej w kierunku południowym 
oraz granicą działek ewidencyjnych o nr 137/77, 1344/73, 2878/51, 2217/73, 2636/51, 
1339/51, 1334/46; 

n) obszar „14-VI” obejmuje działki ewidencyjne o nr 2649/31, 2655/31, 2653/31, 2654/31, 
2656/31, 2652/31, 2857/31, 2652/31; 

o) obszar „15-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa ul. Zagórską; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 526/21, 524/21, 465/21; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 462/21, 460/21, 461/21, 431/21, 537/21; 

᠆ od północy granicą działki ewidencyjnej o nr 462/21 oraz linią stanowiącą przedłużenie 
granicy działki 462/21 w kierunku wschodnim; 

p) obszar „16-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 484/2, 488/2, linią biegnącą wzdłuż ulicy 
Armii Krajowej, granicą działek ewidencyjnych o nr 2181/3, 131/3, 132/55, granicą działek 
ewidencyjnych przy ul. Strzybnickiej o nr 474/3, 475/3, 476/3, 477/3, 478/3; 

᠆ od wschodu ul. Strzybnicką; 

᠆ od zachodu ul. Górną; 

᠆ od północy ulicą Górną i Strzybnicką; 

r) obszar „17-VI” obejmuje część działki ewidencyjne o nr 3199/339; 

s) obszar „18-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą działki ewidencyjnej o nr 269/46 oraz linią przebiegającą przez działkę 
o nr 299/46 równolegle do ul. Grzybowej oraz przez działkę o nr 159/46 prostopadle do ul. 
Grzybowej; 

᠆ od zachodu granicą działki ewidencyjnej o nr 269/46; 

᠆ od północy granicą działki ewidencyjnej o nr 269/46, 272/38, 273/38, 290/38; 

t) obszar „19-VI” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa ul. Kościelną; 

᠆ od zachodu ul. Górną; 

᠆ od północy ul. M. Kuncewiczowej; 

᠆ od wschodu granicą działki ewidencyjnej o nr 127/3; 

8) obszary „VII” - ochrony krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i terenów leśnych o numerach: 
od „1-VII” do „14-VII”: 

a) obszar „1-VII” obejmuje fragmenty działek ewidencyjnych o nr 532/34, 370/34, 371/34; 
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b) obszar „2-VII” obejmuje działkę ewidencyjną o nr 309/49; 

c) obszar „3-VII” obejmuje działki ewidencyjne o nr 240/56, 203/56, 202/56, 207/56, 3144/56, 
3145/56; 

d) obszar „4-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy granicą działki ewidencyjnej o nr 224/69; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 222/69, 127/71, 70, 288, 768/306, 765/286, 
381/278; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 381/278, 274, 273; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 273, 305, 64, 933/284, 223/69, 224/69; 

e) obszar „5-VII” obejmuje fragmenty działek działki ewidencyjne o nr 57, 64, 2590/76; 

f) obszar „6-VII” obejmuje fragmenty działek ewidencyjnych o nr 3166/211, 3165/211; 

g) obszar „7-VII” obejmuje fragment działek ewidencyjnych o nr 731/220, 732/222, 1988/133; 

h) obszar „8-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 1660/309, 1597/23; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 1597/23, 1598/23, 148, 975/308, 141, 163, 
162; 

᠆ od północy granicą działki ewidencyjnej o nr 160; 

᠆ od wschodu linią przecinającą działki o nr 2501/305, 3655/305, 3654/305, 3653/305; granicą 
działki ewidencyjnej o nr 2501/305, 514/142, 3667/304, 3671/304, 3677/304, 1657/309, 
1660/309; 

i) obszar „9-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 3259/30, 32; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 191/51, 148, 992/144, 922/144, 921/144, 
988/143, 987/142, 984/141, 140, 980/139, 981/139, 3418/138, 3417/138, 137, 136, 135, 
332/28; 

᠆ od zachodu granicą działek ewidencyjnych o nr 663/23, 25, 662/26, 399/27, 940/53, 81/30, 
82/30, 83/30, 84/30, 3259/30; 

᠆ od południa granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

j) obszar „10-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od wschodu granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od zachodu granicą działki ewidencyjnej o nr 928/92, linią przecinającą działki ewidencyjne 
o nr 91, 928/92, 930/98, 686/99, 880/105, 939/106,1243/115, linią przecinającą działki 
ewidencyjne o nr 2870/115, 2872/115; 

᠆ od północy linią przecinającą działki ewidencyjne o nr 939/106, 1243/115, 2868/114, 
2870/115, 2872/115, 856/121, 780/121, 398/140, 397/140, 3484/140, 3483/140, 654/149, 
657/154, 658/159, 661/160, 642/165, 644/170, 646/177, 648/181, 584/188, 585/188, 650/189, 
1746/190, biegnie po granicy działki 1782/197; 

k) obszar „11-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od południa granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 
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᠆ od wschodu granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od zachodu granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od północy granicą działek ewidencyjnych o nr 35/12, 80/14, 2971; 

l) obszar „12-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy ulicą kard. S. Wyszyńskiego; 

᠆ od wschodu ulica Bałtycką; 

᠆ od zachodu linią przecinającą działki ewidencyjne o nr 162/3, 636/3, 166/7, granicą działek 
ewidencyjnych o nr 170/8, 194/10, linią przecinającą działkę ewidencyjną o nr 144/13; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 18, 99/20; 

m) obszar „13-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy linią przecinającą działki ewidencyjne 12, 127/10, 116/3; 

᠆ od wschodu granicą działek ewidencyjnych o nr 2036/440, 82/13, 12; 

᠆ od zachodu linią przecinającą działki ewidencyjne o nr 129/11, 126/10, 82/13; 

᠆ od południa granicą działek ewidencyjnych o nr 82/13, 795/25, 2036/440; 

n) obszar „14-VII” jest zawarty w granicy wyznaczonej: 

᠆ od północy granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od wschodu granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od zachodu granicą administracyjną miasta Tarnowskie Góry; 

᠆ od południa granicą terenu leśnego, granicą działek ewidencyjnych o nr 613/5, 580/5, 597/5, 
879/83, 423/83, 424/83, 563/83, granicą terenu leśnego, linią przecinającą działki 
ewidencyjne o nr 687/5, 688/5, 87/2, granicą terenu leśnego, granicą działek ewidencyjnych 
o nr 904/35, 903/35, 672/35, 1014/35, 1010/38, 513/33, 807/30, 810/30, 1340/50, 644/53, 
1799/72, 718/77, 524/114, 1038/114, 117, 1252/125, 1254/130, 1256/130, następnie granicą 
terenu leśnego, granicą działek ewidencyjnych o nr 40/4, 39/2, 56/4, linią przecinającą działki 
ewidencyjne o nr 202/39, 730/31, 435/36, granicą terenu leśnego, wzdłuż Potoku Pniowiec, 
granicą terenu leśnego, granicą działki ewidencyjnej 297, 182, 277, 181, 218/32, 117/53, 
119/53, 120/54, 115/52, granicą terenu leśnego, granicą działki 182, 182/5, 1822/5, 1, granicą 
terenu leśnego, obszarem działek ewidencyjnych o nr 90/5, 91/8, 92/8, 137/8, 126/7, 2317/59, 
147/10, 145/10, 3206/1, 12/3; 

9) obszary: „II/d”, „III/d”, VI/d położone są w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych; 
obejmują one pasy terenu o szerokości 50 m w obie strony licząc od osi ulic: Zagórskiej, 
Gliwickiej, Korola, Wyszyńskiego, Pyskowickiej i ul. Obwodnicy od skrzyżowania z ul. Zagórską 
do skrzyżowania z ul. Częstochowską. Obszary oznaczone są numerami: „1-II/d”, od „1-III/d” do 
„9-III/d”, od „1-VI/d” do „5-VI/d”; 

10) obszary: „III/s”, „IVa/s”, „IVb/s”, „V/s”, „VI/s” obejmują tereny wokół głównych 
skrzyżowań ulic: Opolskiej, Zagórskiej i Obwodnicy, a także Wyszyńskiego i Obwodnicy, 
Gliwickiej i Obwodnicy, Nakielskiej i Obwodnicy oraz Bytomskiej, Korola i Obwodnicy; obszary 
ograniczone są obwodem części okręgu, o środku wyznaczonym w przecięciu osi krzyżujących się 
dróg; promień okręgu wynosi 60 m, przy czym na obszarach położonych przy skrzyżowaniu ulic: 
Bytomskiej, Korola i Obwodnicy promień wynosi 80 m. Obszary oznaczone są następującymi 
numerami: od „1-III/s” do „10-III/s”, od „1-IVa/s” do „4-IVa/s”, „1-IVb/s”, „2-IVb/s”, „1-V/s”, 
„1-VI/s”. 
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Rozdział 16. 
Przepisy końcowe 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry. 

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.   

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Adrian Wolnik 
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Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia ........
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu 

uchwały 

 

 

Uwagi wniesione do projektu uchwały wyłożonej do publicznego wglądu w dniach od 16.01.2019 r. do 13.02.2019 r. 
 

 

Lp. Data 

wpływ 

uwagi 

Składa- 

jący 

uwagę 

Treść uwagi Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy 

Uzasadnienie 

 
uwaga 

uwzglę
dniona 

 

uwaga 

nie-
uwzglę

dniona 

 

1 2 3 4 7 8 9 

1 26.02. 

2019 r. 
Osoba  

prawna 

 

1. Proponuje się sytuowania na ścianie bocznej budynków 

tablic i urządzeń reklamowych, których powierzchnia 

nie przekroczy 40% powierzchni ściany. 

2. Proponuje się zmianę zapisu w zakresie tablic wolno 

stojących w obszarze „III” na sztywne tablice wolno 

stojące o maksymalnej powierzchni 18 m2 umieszczone 

na jednej lub dwóch nogach 

3. Proponuje się, aby ulice Opatowicka, Litewska, Sielanka 

oraz Jana Pawła II zostały potraktowane jako główne 

ciągi komunikacyjne.  

4. Postuluje się rozszerzenie strefy „14-V” w kierunku 

północnym o działki nr 2255/89, 2252/89, 1715/89, 

2253/89. 

5.  Wskazuje się na brak regulacji prawnych dotyczących 

legalnych i nielegalnych tablic reklamowych 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1. Na ścianie bocznej budynków dopuszcza się sytuowanie tablic i urządzeń 

reklamowcy o powierzchni ekspozycji nie przekraczającej 30 % 

powierzchni ściany. Ekspozycja reklamy obejmująca 40 % powierzchni 

ściany bocznej w zbyt dużym stopniu przesłania elewację budynku. 

2. W obrębie obszarów „III” dopuszcza się sytuowanie prostokątnych 

sztywnych tablic o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji 

reklamy – 6 m2. 

Reklamy o powierzchni 18 m2 są dopuszczone w sąsiedztwie głównych 

ciągów komunikacyjnych (obszary „III/d”). Konstrukcje służące 

zamocowaniu reklam ze względu na ich różne formy nie zostały 

w uchwale doprecyzowane. 

3. Wymienione ulice są ulicami lokalnymi, dlatego też nie zakwalifikowano 

ich do głównych ciągów komunikacyjnych, w sąsiedztwie których 

w tekście uchwały wprowadzono dodatkowe możliwości w zakresie 

sytuowania prostokątnych sztywnych tablic wolno stojących.  

4. Ze względu na charakter zabudowy w obrębie wymienionych działek 

(przeważającą powierzchnię stanowią garaże zbiorowe) nie zachodzą 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia ........
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przesłanki do rozszerzenia strefy „14-V”, która obejmuje tereny 

z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej. 

5. Ustalenia dotyczące nielegalnego sytuowania tablic reklamowych nie są 

przedmiotem niniejszej uchwały. Niezależnie od powyższego sytuowanie 

tablic i urządzeń reklamowych wymaga uwzględnienia obowiązujących 

aktów prawnych w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2  Osoba  

prawna 

 

1. Postuluje się o uproszczenie języka uchwały. 

2. Postuluje się o możliwość sytuowania banerów 

reklamowych i siatek reklamowych na elewacjach, które 

nie zostały jeszcze odrestaurowane. 

3. Postuluje się wprowadzenie zapisu w tekście uchwały, 

aby grafika za każdym razem była akceptowana przez 

plastyka miejskiego, co może wykluczyć szpecące grafiki 

w mieście. 

4. Postuluje się o wpisanie do tekstu uchwały 

standardowych wymiarów tablic i urządzeń reklamowych 

tj. 12 m2, 18m2 zarówno wolno stojących jak 

i sytuowanych na ścianach budynków. 

5. Postuluje się o usunięcie zapisu dotyczącego zakazu 

realizacji murali reklamowych.  

6. Proponuje się zmianę okresu dostosowania dla tablic z 24 

na 60 miesięcy. 

 

 

 

- 1. Uchwała zwiera precyzyjne ustalenia dotyczące reklam, ich rodzajów 

oraz możliwości stosowania w obrębie siedmiu podstawowych obszarów 

miasta, uwzgledniających charakter istniejącej zabudowy oraz 

użytkowania terenów. Dodatkowo ustalenia dotyczą pasów terenów 

wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz głównych skrzyżowań. 

Regulacje zapisane w uchwale zawierają zarówno wspólne ustalenia dla 

wszystkich obszarów jak i dla poszczególnych trenów, w obrębie których 

dodatkowo wprowadzono podział na szyldy oraz tablice reklamowe 

i urządzenia reklamowe niestanowiące szyldów. Odwołanie się do 

wspólnych ustaleń w tekście uchwały umożliwia skrócenie jej zapisu.  

2. Sytuowanie banerów reklamowych i siatek reklamowych zostało 

ograniczone ze względu na ich nieestetyczny wygląd. Zgodnie z tekstem 

uchwały dopuszcza się   sytuowanie banerów i siatek reklamowych 

w trakcie imprez plenerowych oraz dodatkowo w obrębie obszarów „IVa” 

i „IVb” przy czym w obrębie ww. obszarów banery i siatki muszą być 

rozpięte na sztywnej ramie. 

3. Uzależnianie realizacji zapisów uchwały od dodatkowych wymogów 

wykracza poza jej zakres, który został sprecyzowany w ustawie z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

4. Wielkość tablic i urządzeń reklamowych jest uzależniona od obszarów, 

w obrębie których są sytuowane. Najbardziej restrykcyjne zapisy dotyczą 

obszarów I i II, objętych ochroną konserwatorską oraz budynków 

zabytkowych w obrębie pozostałych obszarów.  Zapisy dla ww. terenów 

i obiektów są zgodne z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

5. W tekście uchwały wprowadzono zakaz realizacji murali reklamowych 

ze względu na brak możliwości zachowania właściwych standardów 

jakościowych i estetycznych murali. Zakres uchwały nie obejmuje 

realizacji murali pełniących wyłącznie funkcje dekoracyjne. 

6. Proponowany pięcioletni okres dostosowania tablic i urządzeń 

reklamowych do określonych zasad i warunków określonych w uchwale 

jest okresem zbyt odległym. Intencją uchwały jest uzyskanie ładu 

przestrzennego w możliwie optymalnym czasie. 

 

3 26.02. 
2019 r. 

Osoba  

fizyczna 

 

1. W uchwale należy określić do jakich tablic i elementów 

informacyjnych nie znajduje ona zastosowania. 

 - 1. Definicja „reklamy”, „szyldu”, a także „tablicy reklamowej” i „urządzenia 

reklamowego” została sprecyzowana w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.  
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2. Należy określić minimalne odległości od obiektów 

infrastruktury drogowej. 

3. § 4 uchwały należy uzupełnić o definicję terenów 

zielonych takich jak lasy, doliny rzeczne obszary cenne 

przyrodniczo i krajobrazowo w tym zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki 

ekologiczne, a także zwarte urządzone kompleksy 

zieleni wysokiej i niskiej występujące w formie parków 

i zieleńców bądź wydzielić dodatkowy obszar jako 

tereny parków, skwerów i zieleńców. 

4. W treści uchwały można określić zasady umieszczania 

reklam i plakatów na miejskich slupach ogłoszeniowych 

i slupach TCK poprzez odesłanie do regulaminu 

zarządcy urządzenia reklamowego. 

5. Należy wprowadzić regulacje dotyczące reklamy 

okolicznościowej.  

6. W treści uchwały należy zwrócić uwagę na elementy 

architektury które są stałym elementem przestrzeni 

miejskiej i powinny być szczególnie chronione np.: napis 

„Elegancja”. Należy w treści uchwały wprowadzić 

napisy nakazujące konserwację tego typu elementów 

i zakazujące ich dewastacji. Dotyczy to również takich 

elementów jak napis „Sedlaczek”, cukiernia „Danusia”. 

7. Należy odnieść się w treści uchwały do urządzeń 

reklamowych wydających dźwięki, a także ekspozycji 

reklamy w formie dźwiękowej i określić zasady takiej 

ekspozycji poprzez określenie częstotliwości 

odtwarzania dzięków, poziomu hałasu. 

8. Należy uwzględnić w uchwale istnienie urządzeń 

reklamowych emitujących światło i umożliwiających 

bieżącą zmianę informacji wizualnej poprzez określenie 

jasności, jaskrawości emitowanego światła oraz sposobu 

emisji treści reklamowych biorąc pod uwagę przepisy 

prawa budowlanego, o drogach publicznych, 

w szczególności bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub 

wprost odsyłając do tych aktów prawnych. 

9. W uchwale należy uwzględnić możliwość wykonywania 

i eksponowania murali reklamowych i artystycznych.   

10. W uchwale konieczne jest określenie przepuszczalności 

świetlnej materiałów, z których wykonane będą reklamy 

w taki sposób, aby umożliwić odpowiedni dostęp światła 

do pomieszczeń zakrytych przez reklamę na 

rusztowaniu. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszelkie dodatkowe 

interpretacje ww. pojęć wykraczają poza zakres ustawy. 

2. Odległości związane z sytuowaniem tablic i urządzeń reklamowych od 

dróg określają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

3.   W tekście i grafice uchwały już wydzielono obszary ochrony krajobrazu 

przyrodniczego, kulturowego i terenów leśnych (oznaczone nr „VII”).  

Zawierają one między innymi tereny objęte formami ochrony przyrody, 

a także wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Na obszarach tych występują zaostrzone wymogi w zakresie sytuowania 

tablic i urządzeń reklamowych. Wprowadzanie nowych definicji lub 

wyznaczanie nowych obszarów nie ma uzasadniania. 

Należy również zwrócić uwagę, iż niniejsza uchwała została pozytywnie 

zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.   

4. Przepisy zawarte w uchwale powinny być określone jednoznacznie i nie 

powinny zawierać odesłania do regulaminów, mogących ulec zmianie. 

Ze względu na szczegółowość zapisów w uchwale nie uwzględniono 

kwestii sytuowania reklam na słupach ogłoszeniowych.  

5. Ograniczenie czasowe sytuowania tablic i urządzeń reklamowcy podczas 

imprez plenerowych zawarto w § 6. Nie wprowadzono natomiast 

dodatkowych regulacji ze względu na różnorodność imprez oraz 

związanych z nimi wymogów reklamowych. Niezależnie od powyższego 

sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych w centrum miasta oraz innych 

rejonach wpisanych do rejestru zabytków podlega uzgodnieniu 

z właściwym konserwatorem zabytków na etapie realizacji inwestycji. 

6.  Wymienione tablice i urządzenia reklamowe znajdują się w obszarze „I”, 

wpisanym do rejestru zabytków, w obrębie którego wszelkie zasady 

sytuowania reklam zostały uzgodnione z Wojewódzki, Konserwatorem 

Zabytków.  

      Wszelkie tablice i urządzenia reklamowe związane są z prowadzoną 

działalnością i ulegają zmianie w przypadku zmiany profilu działalności, 

dlatego też ochrona konkretnych reklam nie ma uzasadnienia.  Uchwała 

zwiera zbiór zasad i warunków sytuowania reklam, obowiązujących dla 

wszystkich tablic i urządzeń w obrębie poszczególnych obszarów. 

Niezależnie od powyższego w § 5 ust. 6 zawarto standardy jakościowe 

sytuowania tablic i urządzeń reklamowych. 

7.   W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wprowadzono definicje pojęć takich jak: „reklama”, 

„tablica reklamowa”, „urządzenie reklamowe”. Wprowadzenie ustaleń 

dotyczących reklamy obejmującej efekty dźwiękowe wykracza poza 

zakres ustawy. 

8. W treści uchwały przewidziano możliwość sytuowania urządzeń 

reklamowych o elektronicznej lub cyfrowej powierzchni. Natomiast 
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11. W obszarze centrum należy dopuścić umieszczanie 

tablic reklamowych i szyldów również obok wejścia do 

budynku. Należy dopuścić stosowanie kolorów i form 

dostosowanych do rodzaju i charakteru działalności lub 

przedmiotu tej działalności przy zastosowaniu 

odpowiednich proporcji i umiaru, a także zachowania 

względów estetycznych. Należy zwiększyć pole 

powierzchni szyldu indywidualnego do 0,5 m2. 

12. Uchwała powinna uwzględniać sposób umieszczania 

szyldów i tablic na budynkach administracji publicznej 

poprzez odesłanie do Rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 

13. Z definicji imprez plenerowych należy usunąć imprezy 

religijne, ponieważ stosowanie ustawy w tym przypadku 

jest wyłączone zgodnie z art. 37 c ust. 2, przy czym 

organizacja kiermaszy lub targowisk nie wchodzi 

w zakres uroczystości religijnych i w takim zakresie 

należałoby ją stosować. 

14. W uchwale należy zakazać umieszczania na całym 

obszarze miasta banerów i tablic reklamowych na 

ogrodzeniach na nieruchomościach, na których nie jest 

prowadzona reklamowa działalność gospodarcza a także 

na budynkach użyteczności publicznej. 

15. W treści uchwały konieczne jest stosowanie jednolitej 

nomenklatury zgodnie z wymogami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym np. 

w treści uchwały występują pojęcia dotyczące określenia 

nieruchomości, które nie występują w ustawie – pojęcie 

działki ewidencyjnej.  

16. Należy dopuścić sytuowanie ogrodzeń jedynie w liniach 

rozgraniczających nieruchomości zabudowanej 

budynkami jednorodzinnymi, w linii pierzei 

historycznych granic działek lub w granicach działek 

ewidencyjnych z dopuszczeniem odsunięcia 

w przypadku zachowania odległości od sieci 

infrastruktury technicznej, odległości wynikających 

przepisów odrębnych lub w przypadku zachowania 

zieleni wysokiej powyżej 10 lat będącej w co najmniej 

dostatecznym stanie zdrowotnym, której przesadzenie 

mogłoby skutkować jej zniszczeniem, 

17. Należy zakazać grodzenia otwartych terenów zieleni 

w szczególności lasów, rezerwatów przyrody, pól, 

określenie jasności, jaskrawości emitowanego światła oraz sposobu 

emisji reklamy wykracza poza zakres uchwały. Niezależnie od 

powyższego realizacja reklam musi uwzględniać obowiązujące przepisy 

prawa w tym względzie bez konieczności powoływania się na nie.  

9.    W tekście uchwały wprowadzono zakaz realizacji murali reklamowych 

ze względu na brak możliwości zachowania właściwych standardów 

jakościowych i estetycznych murali. Zakres uchwały nie obejmuje 

realizacji murali pełniących wyłącznie funkcje dekoracyjne. 

10.  Wymóg zapewnienia dostępu światła do pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi reguluje  art. 57 rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

w myśl którego: 

     „1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć 

zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, 

kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych 

w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

       2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek 

powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi 

powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, 

w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na 

przeznaczenie - co najmniej 1:12”. 

11. Obszar „I” zwiera restrykcyjne wymogi sytuowania tablic i urządzeń 

reklamowych   ze względu na wpis do rejestru zabytków. Wszelkie zasady 

sytuowania reklam w obszarze „I” oraz ich gabaryty zostały uzgodnione 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

12. Przepisy rozporządzeń obowiązują niezależnie od powołania się na nie 

w akcie prawa miejscowego, dlatego też nie zachodzi konieczność 

stosowania niniejszego powołania. 

13. Zgodnie z treścią art. 37 c pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisów dotyczących 

reklam nie stosuje się do upowszechniania informacji wyłącznie: 

„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”. 

Ze względu na fakt, iż uroczystości religijne mogą odbywać się poza 

granicami terenów użytkowanych jako miejsce kultu i działalności 

religijnej oraz stosowane tablice w trakcie imprez mogą zawierać treści 

inne niż religijne pozostawienie zapisu dotyczącego uroczystości 

religijnych w definicji imprez plenerowych jest zasadne. 

14. Sytuowanie banerów reklamowych i siatek reklamowych zostało 

ograniczone ze względu na ich nieestetyczny wygląd. Zgodnie z tekstem 

uchwały dopuszcza się jedynie sytuowanie banerów i siatek reklamowych 
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nieużytków zielonych, dolin rzecznych obszarów 

cennych przyrodniczo i krajobrazowo itp.  

18. Konieczne jest określenie w uchwale przepisów karnych 

zmierzających do penalizacji określonych zachowań 

oraz należy określić sposób obliczenia kary pieniężnej 

zgodnie z art. 37 d ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  

w trakcie imprez plenerowych oraz dodatkowo w obrębie obszarów „IVa” 

i „IVb”, przy czym w obrębie ww. obszarów banery i siatki muszą być 

rozpięte na sztywnej ramie. 

15. Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w uchwale określono liczbę szyldów, które mogą być 

umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej 

działalność. 

Natomiast dla wolno stojących tablic i urządzeń reklamowych 

niestanowiących szyldów w obszarach: „III” i „II” oraz „II/d”, „III/d”, 

„VI/d” wprowadzono ograniczenie ich ilości w odniesieniu do działki 

ewidencyjnej. Ww. zapis nie stanowi obligatoryjnego wymogu 

określonego w ustawie, natomiast pozwala on jednoznacznie określić 

miejsce sytuowania reklamy. Definicja działki ewidencyjnej została 

określona w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393). 

16. Uchwała zawiera szereg ustaleń dotyczących ogrodzeń w tym: 

kolorystyki, materiałów, z których powinny być wykonane, natomiast 

precyzyjne określenie sytuowania ogrodzeń, zważywszy na obszar 

opracowania oraz możliwość wystąpienia dodatkowych 

nieprzewidzianych w uwadze uwarunkowań (np. terenowych) nie ma 

uzasadnienia. 

17. W obrębie lasów prowadzona jest gospodarka leśna z uwzględnieniem 

planu urządzenia lasu, wymagająca w niektórych sytuacja zastosowania 

ogrodzeń. Również w obrębie obszarów cennych krajobrazowo (np.: Park 

w Reptach, Park Miejski) występują funkcje wymagające wprowadzenia 

ogrodzeń bądź też ogrodzenia historyczne. Na pozostałych obszarach 

również nie występuje potrzeba regulacji przedmiotowego zagadnienia. 

18. Określenie przepisów karnych oraz określenie sposobu obliczenia kary 

pieniężnej wykracza poza zakres przedmiotowej uchwały. 

 

 4. 22.02. 

2019 r. 
Osoba 

prawna 

1. Wnosi się o potwierdzenie, że uchwała nie zawiera 

ograniczeń dotyczących umieszczania i gabarytów wolno 

stojących tablic reklamowych będących szyldami, 

a usytuowanych w obszarze „ IVa”, 

2. Wnosi się o zmianę zapisów uchwały w obszarze „IVa” 

w taki sposób, aby wymóg zachowania proporcji 2:1 

między krawędzią poziomą i pionową tablicy reklamowej 

dotyczył tablicy o polu powierzchni większym lub 

równym 15 m2 

 - 1. W § 17 uchwały zawarte ograniczenia dotyczące wolno stojących tablic 

i urządzeń reklamowych w obrębie obszarów „ IVa”.  
2. W § 17 pkt 2 lit. g uchwały wprowadzono zapis, by tablice wolno stojące 

o polu powierzchni większym lub równym 12 m2 były realizowane jako 

tablice prostokątne, w taki sposób, by pozioma krawędź tablicy była 

minimum 1,3 razy dłuższa od krawędzi pionowej. Proporcje te są 

stosowane w typowych tablicach reklamowych.  

 

5. 25.02. 

2019 r. 
Osoba 

prawna 

Wnosi się o uwzględnienie wysokości pylonu reklamowego 

od 5 do 55 m 

 

 

 - W uchwale przyjęto odmienne nazewnictwo tablic i urządzeń 

reklamowych w stosunku do nazw określonych w uwadze. Opisany pylon 

zgodnie z treścią uchwały jest określony jako totem, przy czym 
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maksymalna jego wysokość może wynosić 23 m (a nie 55 m), co jest 

zgodne z istniejącym stanem zagospodarowania. 

 

Uwagi wniesione do projektu uchwały wyłożonej do publicznego wglądu w dniach od 22.10.2019 r. do 21.11.2019 r.  
 

1. 08.11. 
2019 r. 

Osoba 

prawna 

Wnosi się o uwzględnienie wysokości pylonu reklamowego 

od 5 do 55 m 

 - W uchwale przyjęto odmienne nazewnictwo tablic i urządzeń 

reklamowych w stosunku do nazw określonych w uwadze. Opisany pylon 

zgodnie z treścią uchwały jest określony jako totem, przy czym 

maksymalna jego wysokość może wynosić 23 m (a nie 55 m), co jest 

zgodne z istniejącym stanem zagospodarowania. 
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WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, OBEJMUJĄCYCH BUDYNKI I OBIEKTY 

MAŁEJ ARCHITEKTURY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ZASADY SYTUOWANIA TABLIC 

REKLAMOWYCH  I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH 

 

Nr 

porządko

wy 

ulica Nr 

domu 

dzielnica obiekt funkcja       wiek Wpis do 

rejestru 

1.  1 Maja 6 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX 
w. 

 

2.  1 Maja 13 Lasowice kamienica mieszkalny koniec XIX 

w. 

 

3.  1 Maja 15 Lasowice kamienica mieszkalny koniec XIX / 
pocz. XX w. 

 

4.  1 Maja 19 Lasowice bud. mieszk. 

wielorodz. 

mieszkalny pocz. XX w. 
 

5.  1 Maja 16 Lasowice kamienica mieszkalny koniec XIX / 
pocz. XX w. 

 

6.  11 Listopada 2 Strzybnica bud. mieszkalny mieszkalny ok. 1910 
 

7.  22 Stycznia 1 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

8.  3 Maja 12 Lasowice bud. mieszkalny mieszkalny ok. 1928 
 

9.  3 Maja 14 Lasowice bud. mieszkalny mieszkalny ok. 1928 
 

10.  Boczna 5 Sowice bud. mieszkalny mieszkalny koniec XIX 
w. 

 

11.  Boczna 6 Sowice bud. mieszk. 

wielorodz. 

mieszkalny pocz. XX w. 
 

12.  Boczna 7 Sowice bud. mieszkalny mieszkalny koniec XIX 
w. 

 

13.  Bohaterów M. 

Cassino 

1 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszkalny mieszkalny 1912 
 

14.  Bohaterów M. 
Cassino 

2 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
 

15.  Bohaterów M. 

Cassino 

4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
 

16.  Bondkowskiego 1 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 
wielorodz. 

1902, 1926 
 

17.  Bondkowskiego 2 Śródm.-

Centrum 

d. szkoła 

ewangelicka 
(druga siedziba) 

usługowy (Cech 

Rzemiosł 
Różnych) 

1854, 

przebud. 
1932-33 

 

18.  Broniewskiego 1 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

19.  Broniewskiego 6 Lasowice bud. mieszk. 

wielorodz. 

mieszkalny pocz. XX w. 
 

20.  Broniewskiego 9,11 Lasowice bud. mieszkalny 

bliźniaczy 

mieszkalny ok. 1930 
 

21.  Broniewskiego 10 Lasowice bud. mieszk., 

stodoła 

nieużytkowany pocz. XX w., 

1930 

 

22.  Broniewskiego 12 Lasowice kamienica mieszkalny pocz. XX w. 
 

23.  Bytomska 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1905 
 

24.  Bytomska 2 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszkalny 
w typie chaty 

mieszkalny pocz. XIX w., 
1907 (szczyt) 

 

25.  Bytomska 4 Śródm.-

Centrum 

willa miejska usługowy 1906 
 

26.  Bytomska 6, 6a, 
6b 

Śródm.-
Centrum 

d. siedziba 
Spółki Brackiej 

bank, KP Policji I poł. XIX  
w., 1901, 

1909-13 

 

27.  Bytomska 8 Śródm.-
Centrum 

willa miejska NZOZ, KP Policji 1901 
 

28.  Bytomska 9 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1880 
 

29.  Bytomska 10 Śródm.-
Centrum 

willa miejska mieszkalny 
wielorodz. 

1897, 1907 
 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia ........
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30.  Bytomska 11 Śródm.-
Centrum 

willa miejska mieszkalny 
wielorodz. 

1894 
 

31.  Bytomska 12 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalny 

wielorodz. 

1895 
 

32.  Bytomska 13 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1880 
 

33.  Bytomska 14 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1908 
 

34.  Bytomska 15 Śródm.-
Centrum 

willa miejska siedziba M.O.P.S. 1909 
 

35.  Bytomska 16 Osada Jana willa miejska mieszkalny kon. XIX w. 
 

36.  Bytomska 16a Osada Jana bud. mieszkalny mieszkalny 1936 
 

37.  Bytomska 17 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalno-

usługowy 

1913 
 

38.  Bytomska 22 Osada Jana d. szpital 
odwykowy i 

kościół 

Kościół i szpital 
o.o. Kamilianów 

1906-07 
 

39.  Bytomska 22 Osada Jana krzyż misyjny 

przy kościele 

† 1950 
 

40.  Bytomska 22 Osada Jana krzyż kamienny 

na cmentarzyku 

† poł. XX w. 
 

41.  Bytomska 22 Osada Jana grota maryjna, 

figury 

⌂ ok. 1910 
 

42.  Bytomska 22 Osada Jana krzyż 

drewniany przy 

kościele 

† XX w. 
 

43.  Bytomska 22 Osada Jana krzyż 
drewniany „na 

Galenbergu” 

† XX w. 
 

44.  Cebuli 2 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 
wielorodz. 

pocz. XX w. 
 

45.  Cebuli 13 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

wielorodz. (6 

mieszkań) 

mieszkalny 1937 
 

46.  Cebuli 15 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalny ok. 1936 
 

47.  Cmentarna 
 

Lasowice krzyż na 

cmentarzu 

† II poł. XX w. 
 

48.  Czarnohucka 5 Sowice kamienica mieszkalny ok. 1910 
 

49.  Czarnohucka 7 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

50.  Czarnohucka 18 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

51.  Czarnohucka 23 Sowice krzyż 

przydrożny 

† 1893 
 

52.  Częstochowska 12 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. 
wielorodz, 

(kolejowy) 

mieszkalny 1906 
 

53.  Częstochowska 24 Lasowice zespół 

oczyszczalni 
ścieków, 

budynek 

mieszk.-
administr. 

w trakcie 

wyburzania 

1929 
 

54.  Częstochowska 28 Lasowice kamienica mieszkalny ok. 1895 
 

55.  Częstochowska 36 Lasowice bud. mieszk. 
wielorodz.  

mieszkalny ok. 1930 
 

56.  Częstochowska 44 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny 1936 
 

57.  Częstochowska 46 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1930 
 

58.  Częstochowska 54 Lasowice bud. mieszk. 

wielorodz.  

mieszkalny ok. 1925 
 

59.  Częstochowska 60 Lasowice krzyż 

przydrożny 

† 1936 
 

60.  Częstochowska 
(rejon) 

 
Śródm.-
Centrum 

zespół stacji 
kolejowej Tarn. 

Góry 

stacja kolejowa 
PKP 

od 1857 
 

61.  Długa 1 Repty Śl. krzyż 
przydrożny 

† 1871 
 

62.  Długa 97 Repty Śl. bud. mieszk. 

wielorodz.  

mieszkalny I ćw. XX w. 
 

63.  Długa / Staszica 
 

Repty Śl. krzyż 
przydrożny 

† pocz. XX w. 
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64.  Dolna 1 Śródm.-
Centrum 

d. magazyn 
(zachodnia 

część posesji) 

usługowy II poł. XIX w. 
 

65.  droga wojew. 
908 

 
Lasowice krzyż 

przydrożny 
† II poł. XX w. 

 

66.  Edukacji 

Narodowej 

6 Pniowiec krzyż 

przydrożny 

† I poł. XX w. 
 

67.  Fabryczna 
(rejon) 

 
Sowice zespół 2 

lokomotywowni

, 2 wieże 

ciśnień, 
lokomotywa 

budynki stacyjne 
PKP 

1886-1914 
 

68.  Gliwicka 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica usługowy XVI-XVII w. A/616/66 z 

15.04.66 

69.  Gliwicka 2 Śródm.-
Centrum 

d. szkoła 
ewangelicka 

siedziba S.M.Z.T. przed 1754 A/617/66 z 
15.04.66 

70.  Gliwicka 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica usługowy XVI, XVII w A/618/66 z 

15.04.66 

71.  Gliwicka 4 Śródm.-
Centrum 

kamienica usługowy XVI w. A/619/66 z 
15.04.66 

72.  Gliwicka 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1550-1582, 

XIX w. 

A/620/66 z 

15.04.66 

73.  Gliwicka 6 Śródm.-
Centrum 

d. pierwszy urz. 
górn.-admin., 

kamienica 

mieszkalno-
usługowy 

I poł. XVI, 
XIX i XX w. 

A/621/66 z 
15.04.66 

74.  Gliwicka 7 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny XVII w., XIX 
w. 

 

75.  Gliwicka 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

II poł. XIX w. 
 

76.  Gliwicka 10 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

XVIII w, 
1883-88, 

1905 

 

77.  Gliwicka 12 Śródm.-

Centrum 

kościół  

katolicki p.w. 
Piotra i Pawła 

kościół 1531, 1545, 

1563, 1848-
51 

A/611/66 z 

15.04.66 

78.  Gliwicka 12 Śródm.-

Centrum 

krzyż 

drewniany na 
ścianie kościoła 

† XX w. 
 

79.  Gliwicka 12 Śródm.-

Centrum 

krzyż misyjny 

przy kościele 

† 1966 
 

80.  Gliwicka 12 Śródm.-
Centrum 

krzyż kamienny 
na postumencie 

† 1859 
 

81.  Gliwicka 13 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1924 
 

82.  Gliwicka 14 Śródm.-
Centrum 

dom parafialny dom parafialny 
(plebania) 

1873 
 

83.  Gliwicka 14 Śródm.-

Centrum 

figura na 

postumencie 

⌂ I poł. XX w. 
 

84.  Gliwicka 16 Śródm.-
Centrum 

d. wikarówka mieszkalny 1818 
 

85.  Gliwicka 17 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1902-03 
 

86.  Gliwicka 18 Śródm.-
Centrum 

d. szkoła 
parafialna 

mieszkalny poł. XVIII w., 
nadb. 1958 

 

87.  Gliwicka 19 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1885 
 

88.  Gliwicka 21 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny I poł. XIX  
w., 1874, 

1890 

 

89.  Gliwicka 22 Śródm.-
Centrum 

przytułek dom opieki s.s. 
Boromeuszek 

XIX w., rozb. 
1878, 1995 

 

90.  Gliwicka 24 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalny pocz. XX w. 
 

91.  Gliwicka 25 Śródm.-
Centrum 

d. szkoła 
górnicza 

mieszkalno-
usługowy 

1857 
 

92.  Gliwicka 27 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1914 
 

93.  Gliwicka 32 Śródm.-
Centrum 

willa miejska mieszkalny 1925 
 

94.  Gliwicka 33 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1880 
 

95.  Gliwicka 57 Śródm.-
Centrum 

krzyż kamienny 
na postumencie 

† pocz. XIX w. 
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96.  Gliwicka 66 Śródm.-
Centrum 

żyd. dom 
pogrzebowy 

pustostan 1894 
 

97.  Gliwicka 228 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalno-

usługowy 

pocz. XX w. 
 

98.  Gliwicka 229 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

99.  Gliwicka 234 Repty Śl. bud. mieszk. 

wielorodz.  

mieszkalny pocz. XX w. 
 

100.  Gliwicka 244 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

101.  Gliwicka 252 Repty Śl. krzyż 

pamiątkowy hr. 

Gustawa von 
Ballestrema 

† 1908 
 

102.  Gliwicka 255 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX / 

pocz. XX w. 

 

103.  Gliwicka 257 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w., 
przeb. pocz. 

XXI w. 

 

104.  Gliwicka 
 

Śródm.-
Centrum 

krzyż misyjny 
przy kościele 

św Anny 

† 1985 
 

105.  Gliwicka 
 

Śródm.-

Centrum 

kościół 

cmentarny św. 
Anny 

kościół 1612-19, 

1846-47  

A/622/66 z 

27.04.66 

106.  Gliwicka / 

Jaworowa 

 
Repty Śl. krzyż 

przydrożny tzw. 
Napoleoński 

† XIX w. 
 

107.  Gliwicka / 

Niemcewicza 

 
Repty Śl. krzyż 

pamiątkowy 

Powstańców 
Śląskich 

† po 1921 
 

108.  Gliwicka / 

Żeromskiego 

 
Repty Śl. krzyż 

przydrożny 

† ok. 1950 
 

109.  Główna 2 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX / 
pocz. XX w. 

 

110.  Główna 3 Bobrowniki Śl. stodoła bud. gospodarczy II poł. XIX  

w. 

 

111.  Główna 12 Bobrowniki Śl. stodoła stodoła koniec XIX / 
pocz. XX w. 

 

112.  Główna 14 Bobrowniki Śl. zabudowania 

gospodarcze 

gospodarczy koniec XIX / 

pocz. XX w. 

 

113.  Główna 15 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w., 

przebud. 

 

114.  Główna 21 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

115.  Główna 21 Bobrowniki Śl. kaplica kaplica kon. XVIII w. A/6569/66 z 
28.05.66 

116.  Główna 32 Bobrowniki Śl. chata, 

zabudowania 
gospodarcze 

mieszkalny koniec XIX 

w. 

 

117.  Główna 37 Bobrowniki Śl. zabudowania 

gospodarcze 

gospodarcze koniec XIX 

w. 

 

118.  Główna 43 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

119.  Główna 47 Bobrowniki Śl. krzyż 

przydrożny 

† ok. 1970 
 

120.  Górnicza 1 Śródm.-

Centrum 

d. areszt miejski mieszkalno-

magazynowy 

ok. 1850 
 

121.  Górnicza 2 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1837 
 

122.  Górnicza 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

kon. XIX w. 
 

123.  Górnicza 4 Śródm.-

Centrum 

żyd. dom 

kahalny 

usługowy (ZUS) ok. 1912 
 

124.  Górnicza 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

kon. XIX w. 
 

125.  Górnicza 7 Śródm.-

Centrum 

d. zajazd usługowy 

(„Dworek 

Goethego”) 

XVIII w., 

XIX w. 

A/624/66 z 

27.04.66 

126.  Górnicza 11 Śródm.-
Centrum 

kamienica 
(całość z 

Legionów 17) 

mieszkalny 1912 
 

127.  Górnicza 15 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. mieszkalny XIX / XX w 
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128.  Górnicza 17 Śródm.-
Centrum 

krzyż kamienny 
na postumencie 

† 1878 
 

129.  Górnicza 23 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

mieszkalny 1821 A/631/66 z 

28.05.66 
(część 

budynku 

została 
rozebrana) 

130.  Górnicza 26 Śródm.-

Centrum 

kamienica 

narożna 

mieszkalno-

usługowy 

1898-99 
 

131.  Górnicza 27 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1888 
 

132.  Górnicza 29 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

wielorodz.  

mieszkalny I poł. XIX  

w., 1882 

 

133.  Górnicza 34 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1890 
 

134.  Górnicza 36 Śródm.-

Centrum 

strażnica straży 

pożarnej 

strażnica straży 

pożarnej 

1912 
 

135.  Górnicza 37 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1909 
 

136.  Górnicza 39 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

mieszkalny poł. XIX w. 
 

137.  Górnicza 40 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1928 
 

138.  Górnicza 41 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1900 
 

139.  Górnicza 42 Śródm.-
Centrum 

chałupa 
gwarecka 

mieszkalny II poł. XIX w. 
 

140.  Górnicza 43 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1900 
 

141.  Górnicza 44 Śródm.-
Centrum 

kamieniczka mieszkalny I poł. XIX w., 
1883-1886 

 

142.  Górnicza 46 Śródm.-

Centrum 

kamieniczka mieszkalny I poł. XIX w., 

1883-1886 

 

143.  Górnicza 48 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. mieszkalny I poł. XIX w., 
1883-1886 

 

144.  Górnicza 52 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

wielorodz.  

mieszkalny 1936 
 

145.  Górnicza 53 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. 
wielorodz.  

mieszkalny 1885 
 

146.  Grodzka 2 Sowice krzyż 

przydrożny 

† 1885 
 

147.  Grodzka 3 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1930 
 

148.  Grodzka 10 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920, 

nadbudowany 

 

149.  Grodzka 11 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

150.  Grodzka 12 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

151.  Grodzka 17 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1910 
 

152.  Grodzka 29 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1910 
 

153.  Grodzka 31 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

154.  Grodzka 33 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1930, 

rozbud. 1960 

 

155.  Grodzka 38 Sowice chałupa 

murowana, bud. 

gospod. 

mieszkalny koniec XIX 

w., przebud. 

 

156.  Grodzka 40 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1930 
 

157.  Grodzka 45 Sowice bud. mieszk. mieszkalny II poł. XIX  

w. 

 

158.  Grodzka 49 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1910 
 

159.  Grodzka 51 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

160.  Grodzka 52 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900, 

przeb. ok. 
1960 

 

161.  Grodzka 55 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

162.  Grodzka 59 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

163.  Grodzka 64 Sowice bud. mieszk. 
wielorodz. , 

mieszkalny pocz. XX w. 
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bud. 
gospodarcze 

164.  Grzybowa 32 Strzybnica krzyż 

przydrożny 

† ok. 1980, 

figura 
wcześniejsza 

 

165.  Husarska 9 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalny ok. 1910 
 

166.  Hutnicza 2 Lasowice bud. mieszk. 

wielorodz. 

mieszkalny 1903 
 

167.  Jacka św. 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1883, 1890 
 

168.  Jagodowa 21 Pniowiec stodoła bud. gospodarczy pocz. XX w 
 

169.  Jagodowa 72 Pniowiec szkoła 
podstawowa 

szkoła 
podstawowa 

1899, 1938 
 

170.  Jagodowa 128 Pniowiec krzyż 

przydrożny 

† ok. 1930 
 

171.  Jagodowa 134 Pniowiec chałupa 

drewniana 

zrębowa 

bud. gospodarczy 

? 

XIX w., 

przebud.międ

zy 1947-64 

A/648/66 z 

28.05.66 

172.  Jagodowa 
 

Pniowiec krzyż misyjny 
przy kościele 

† 1978 
 

173.  Jagodowa / 

Poczty Gd. 

 
Pniowiec krzyż 

przydrożny 
drewniany 

† ok. 1980, 

figura starsza 

 

174.  Jagodowa / 

Rzeczna 

 
Pniowiec krzyż 

przydrożny 

† 1899 
 

175.  Janasa 
 

Stare Tarnowice krzyż kamienny 
na cmentarzu 

† 1875 
 

176.  Jodłowa 2 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. 

wielorodz. 

mieszkalny ok. 1900 
 

177.  Jodłowa 4 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

178.  Jurczyka 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1896 
 

179.  Jurczyka 3 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

mieszkalno-

usługowy 

II poł. XIX w. 
 

180.  Kaczyniec 2 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka + 

kamieniczka 

usługowy I poł. XIX  

w., ok. 1880 

 

181.  Kaczyniec 6 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

II poł. XIX w. 
 

182.  Kaczyniec 7 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1890 
 

183.  Kaczyniec 8 Śródm.-
Centrum 

kamienica usługowy 1898 
 

184.  Kaczyniec 9 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

przed 1865, 

1896 

 

185.  Kaczyniec 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1902 
 

186.  Kaczyniec 20 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. usługowy (studio 

urody) 

pocz. XX w, 

przebudowan
y 

 

187.  Kombatantów 14 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

188.  Kombatantów 17 Strzybnica krzyż 
przydrożny 

drewniany 

† ok. 1920-
1930 

 

189.  Kombatantów 26 Strzybnica stodoła gospodarczy 1 ćw. XX w. 
 

190.  Kombatantów 28 Strzybnica bud. mieszk. 
wielorodz. 

mieszkalny ok. 1900 
 

191.  Kombatantów 33 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalno-

usługowy 

ok. 1880 
 

192.  Kombatantów 33 Strzybnica kaplica kaplica 1756 A/998/69 z 

18.02.69 

193.  Kombatantów 33 Strzybnica krzyż 

przydrożny 
drewniany 

† ok. 1920-

1930 

 

194.  Kopernika 6 Osada Jana bud. mieszk. mieszkalny 1932 
 

195.  Kopernika 12 Osada Jana willa miejska mieszkalny 1929 
 

196.  Korfantego 12 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1928 
 

197.  Korfantego 13,15 Lasowice bud. mieszkalny 

bliźniaczy 

mieszkalny ok. 1925 
 

Id: B156C9EB-DC26-4BCA-890F-0B9FCC9F5062. Projekt Strona 47



198.  Korfantego 29 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1925 
 

199.  Korola 14 Bobrowniki Śl. stodoła gospodarczy II poł. XIX 

w., skrócona 

2006 

 

200.  Korola 28 Bobrowniki Śl. mieszk. 

wielorodz, 

świetlica 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1890 
 

201.  Korola 32 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny kon. XIX / 
pocz. XX w. 

 

202.  Korola 36 Bobrowniki Śl. stodoła bud. gospodarczy II poł. XIX  

w. 

 

203.  Korola 38 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1890 
 

204.  Korola 40 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

205.  Korola 53 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX 

w., rozbud. 
1975 

 

206.  Korola / 

Topolowa 

 
Bobrowniki Śl. krzyż 

przydrożny 

† 1913 
 

207.  Kościelna 17 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

208.  Kościelna 32 Strzybnica bud. mieszk. 

wielorodz. dla 
urzędników 

nieużytkowany ok. 1890 
 

209.  Kościelna 36 Strzybnica dom parafialny plebania 1887 
 

210.  Kościelna 42a Strzybnica d. siedziba 

Towarzystwa 
Katolickiego 

kaplica św. 

Krzyża 

1907 
 

211.  Kościelna 42a Strzybnica krzyż kamienny 

przy kaplicy 

† koniec XIX 

w. 

 

212.  Kościelna 48 Strzybnica krzyż 
przydrożny 

drewniany 

† I poł. XX w. 
 

213.  Kościelna 71 Strzybnica bud. mieszk. 
wielorodz. 

usługowy ok. 1905 
 

214.  Kościelna 73 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalno-

usługowy 

ok. 1890 
 

215.  Kościelna 75 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalno-
usługowy 

ok. 1905 
 

216.  Kościelna 77-79 Strzybnica bud. mieszk. 

bliźniaczy 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1905 
 

217.  Kościelna 81 Strzybnica d. budynek 

mieszk. 

pracowników 

huty 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1900 
 

218.  Kościelna 83 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

219.  Kościelna 93 Strzybnica bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

220.  Kościelna 
 

Strzybnica kościół Najśw. 
Serca 

Jezusowego i 

MB Fatimskiej 

kościół 1885-87, 
1925-27 

 

221.  Kościelna 
 

Strzybnica krzyż kamienny 
przy kościele 

NMP 

† 1898 
 

222.  Kościelna 
 

Strzybnica trzy krzyże na 
cmentarzu 

† 1936, 1940, 
2003 

 

223.  Kościelna / 

Karłowicza 

 
Strzybnica krzyż 

przydrożny 

† ok. 1930, 

2009 

 

224.  Kościuszki 1 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 
wielorodz. 

1914 
 

225.  Kościuszki 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 

wielorodz. 

1914 
 

226.  Kościuszki 5 Śródm.-
Centrum 

d. strzelnica 
bractwa 

kurkowego 

nieużytkowany 1903 A/116/04 z 
30.04.04 

227.  Kościuszki 9 Śródm.-

Centrum 

d. kasyno 

wojskowe 

nieużytkowany 1914-17 
 

228.  Krakowska 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1890, 1929 
 

229.  Krakowska 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1885 
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230.  Krakowska 4 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

poł. XIX w., 
1870 

 

231.  Krakowska 5 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. mieszkalno-

usługowy 

I poł. XIXw., 

1870-1900 

 

232.  Krakowska 6 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. mieszkalno-
usługowy 

1871, 1900-
05 

 

233.  Krakowska 7 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1883-84 
 

234.  Krakowska 8 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. mieszkalno-
usługowy 

I poł. XIX  
w., 1880, 

1892 

 

235.  Krakowska 9 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1906 
 

236.  Krakowska 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1870, 

1880, 1940-
42 

 

237.  Krakowska 10a Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1870, 

1899, 1904-

08 

 

238.  Krakowska 11 Śródm.-

Centrum 

kamienica usługowy ok. 1880 
 

239.  Krakowska 12 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1910 A/1545/94 z 

29.08.94 

240.  Krakowska 13 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1887-88 
 

241.  Krakowska 14 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

~1890 
 

242.  Krakowska 15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1880-89 
 

243.  Krakowska 16 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1906 A/1535/93 z 

25.09.93 

244.  Krakowska 17 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1888 
 

245.  Krakowska 18 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

~1895 
 

246.  Krakowska 21 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1892 
 

247.  Krakowska 23 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1896 
 

248.  Krakowska 25 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1889 
 

249.  Krakowska 27 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1878 
 

250.  Królika T. 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1875 
 

251.  Królika T. 10 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1900 
 

252.  Królika T. 12 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

usługowy I poł. XIX  

w., przeb. 

2008 

 

253.  Królika T. 14 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1938 
 

254.  Królika T. 15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1906 
 

255.  Królika T. 16 Śródm.-

Centrum 

chata gwarecka usługowy – 

restauracja 

I poł. XIX  

w., przebud. 

 

256.  Królika T. 17 Śródm.-

Centrum 

kamienica usługowy ok. 1902 
 

257.  Królika T. 20 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. mieszkalno-

usługowy 

XVI w., XIX 

w. 

A/632/66 z 

28.05.66 

258.  Królika T. 24 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. + 

chałupa 

gwarecka 

mieszkalny I poł. XIX  

w., ok. 1890 

 

259.  Kurka 16 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1926 
 

260.  Legionów 2 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1870 
 

261.  Legionów 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1888 
 

262.  Legionów 9 Śródm.-
Centrum 

d. szkoła dla 
panien 

(Katharinaheim) 

przedszkole 
publiczne 

1900-01 
 

263.  Legionów 11 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1880 
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264.  Legionów 12 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1912 
 

265.  Legionów 14 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1910 
 

266.  Legionów 15 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1890 
 

267.  Legionów 16 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1888 
 

268.  Legionów 17 Śródm.-
Centrum 

kamienica 
(całość z 

Górnicza 11) 

mieszkalno-
usługowy 

1912 
 

269.  Legionów 18 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1889 
 

270.  Legionów 19 Śródm.-

Centrum 

d. szpital mieszkalny 1884-85 
 

271.  Legionów 20 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1891 
 

272.  Legionów 21 Śródm.-

Centrum 

d. dom starców mieszkalny 1926 
 

273.  Legionów 22 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1883 
 

274.  Legionów 24 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

mieszkalny 1881-95 
 

275.  Legionów 25 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1887 
 

276.  Legionów 26 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalny 1890 
 

277.  Legionów 31 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1891 
 

278.  Legionów 33 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1891 
 

279.  Legionów 35 Śródm.-
Centrum 

figury św. Jana 
Nepomucena i 

Floriana 

obiekty małej 
architektury 

XVIII w. 
(1755-58) 

B/629/92 z 
21.08.92 

(pierwotnie: 

ul. Zamkowa 
7) 

280.  Legionów, 

Lipowa, 
Ogrodowa 

35 Śródm.-

Centrum 

zesp. pałacowo-

parkowy: d. 
pałac, willa, 

pałacyk 

zespół szkół 

średnich  

XIX w., 

1910, 1925 

A/1481/92 z 

06.08.92 
(pałac: 

Legionów 35, 

willa: 
Ogrodowa 1, 

pałacyk: 

Lipowa 3) 

281.  Legionów 37 Śródm.-

Centrum 

kamienica 

(prac. folwarku) 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1890 
 

282.  Legionów 37 Śródm.-

Centrum 

bud. 

gospodarczy 

usługowy 
  

283.  Legionów 37c Śródm.-

Centrum 

dawna stajnia 

folwarczna 

usługowy po 1915 
 

284.  Legionów 41 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

wielorodz, 
(kolejowy) 

mieszkalny 1906 
 

285.  Lelewela 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1902 
 

286.  Lelewela 5 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1891 
 

287.  Leśna 4 Lasowice bud. mieszk. 

wielorodz, 

mieszkalny ok. 1910 
 

288.  Leśna 6 Lasowice d. szkoła 
wiejska 

przedszkole 
publiczne 

1906        

289.  Leśna 9 Lasowice d. gospoda usługowy (pub) ok. 1890 
 

290.  Lewka ks. 5 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1911 
 

291.  Lewka ks. 9 Śródm.-

Centrum 

d. magazyn 

alkoholi f-my 
Sedlaczek 

usługowy 

(dyskoteka) 

1884, 1909 
 

292.  Lewka ks. 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1910 
 

293.  Lewka ks. 15 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

poł. XIXw., 
1898 
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294.  Lewka ks. 19 Śródm.-
Centrum 

chałupa 
gwarecka 

usługowy poł.. XIX w., 
nadb. 2010-

12 

 

295.  Ligonia 1 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1892 
 

296.  Ligonia 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1883 
 

297.  Ligonia 5 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1890 
 

298.  Ligonia 6 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1891 
 

299.  Ligonia 7 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1887 
 

300.  Ligonia 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1880 
 

301.  Ligonia 9 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1888 
 

302.  Ligonia 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1912 
 

303.  Ligonia 11 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1888 
 

304.  Ligonia 13 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1900 
 

305.  Lipowa 5, 5a śródm.-Centrum bud. mieszk. 
wielorodz. 

mieszkalny ok. 1890 
 

306.  Lompy 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1911 
 

307.  Lompy 6 Śródm.-
Centrum 

chałupa 
gwarecka 

mieszkalny poł. XIX w., 
1897 

 

308.  Lompy 7 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

usługowy poł. XIX w. 
 

309.  Lompy 10 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1886 
 

310.  Lotników 1 Rybna bud. mieszk. 

wielorodz. 
(kolejowy), 

bud. gosp. 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1903 
 

311.  Łukowa 2 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1907 
 

312.  Łukowa 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1903 
 

313.  Łukowa 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1912 
 

314.  Miarki K. 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1890, 

1912 

 

315.  Miarki K. 2 Śródm.-
Centrum 

d. zajazd mieszkalno-
usługowy 

XVIII w, II 
poł. XIX w. 

 

316.  Miarki K. 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1892 
 

317.  Miarki K. 4 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1875 
 

318.  Miarki K. 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1892 
 

319.  Miarki K. 6 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1875 
 

320.  Miarki K. 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1888 
 

321.  Miarki K. 9 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1872 
 

322.  Miarki K. 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1889 
 

323.  Miarki K. 11 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1891 
 

324.  Miarki K. 12,14 Śródm.-

Centrum 

kamienica 

bliźniacza 

mieszkalny 1881-86 
 

325.  Miarki K. 13 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1889 
 

326.  Miarki K. 15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1887 
 

327.  Miarki K. 16 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1890 
 

328.  Miarki K. 17 Śródm.-

Centrum 

d. szkoła 

górnicza 

technikum 1892, 1908 
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329.  Miarki K. 18 Śródm.-
Centrum 

willa miejska, 
ogrodzenie od 

ulicy 

mieszkalny 1888 
 

330.  Miarki K. 20 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. 
wielorodz. 

mieszkalny ok. 1890, 
1913 

 

331.  Mickiewicza 23 Śródm.-

Centrum 

bud. kompleksu 

koszar 

nieużytkowany 1914-17 
 

332.  Mickiewicza 25 Śródm.-
Centrum 

bud. kompleksu 
koszar 

użytk. przez 
wojsko 

1914-17 
 

333.  Mickiewicza 27 Śródm.-

Centrum 

bud. kompleksu 

koszar 

użytk. przez 

wojsko 

1914-17 
 

334.  Mościckiego 10 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1930 
 

335.  Mościckiego 36 Lasowice kapliczka ⌂ XIX w. 
 

336.  Nakielska 1 Śródm.-

Centrum 

budynek w 

zespole d. 
gazowni 

m.in. zakład 

pogrzebowy 

1865-1910 
 

337.  Nakielska 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1904 
 

338.  Nakielska 7 Śródm.-
Centrum 

d. młyn, 
przebud. na 

bud. mieszk. 

mieszkalno-
usługowy 

ok. 1850, 
przebud. 1868 

 

339.  Nakielska 8 Śródm.-
Centrum 

d. bud. zarządu 
huty 

mieszkalny ok. 1860, 
1905 

 

340.  Nakielska 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1904 
 

341.  Nakielska 12 Lasowice kamienica mieszkalno-
usługowy 

1912 
 

342.  Nakielska 13 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1910 
 

343.  Nakielska 14 Lasowice kamienica mieszkalny 1911 
 

344.  Nakielska 15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1910 
 

345.  Nakielska 16 Lasowice kamienica mieszkalny ok. 1914 
 

346.  Nakielska 17 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1910 
 

347.  Nakielska 18 Lasowice kamienica mieszkalny ok. 1914 
 

348.  Nakielska 19 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1909 
 

349.  Nakielska 21 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1909 
 

350.  Nakielska 23 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1909 
 

351.  Nakielska 32 Lasowice willa mieszkalny 1927 
 

352.  Nakielska 42 Lasowice portiernia 

zakładu „Faser” 

portiernia zakładu 1955 
 

353.  Nałkowskiej 1 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

usługowy I poł. XIX  

w., 2004 

 

354.  Nałkowskiej 5 Śródm.-
Centrum 

chałupa 
gwarecka 

nieużytkowany poł. XIX w. 
 

355.  Nałkowskiej 6 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. mieszkalny 1872 
 

356.  Nałkowskiej 7 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1897 
 

357.  Niedziałkowski

ego 

  Stare Tarnowice kościół  

katolicki św. 

Marcina 

kościół XV, 1707, 

XVIII w. 

A/638/66 z 

02.05.66 

358.  Niedziałkowski

ego 

2 Stare Tarnowice plebania plebania koniec XIX 

w. 

 

359.  Niedziałkowski

ego 

 
Stare Tarnowice kaplica w murze 

kościoła (tzw. 
nowego) 

⌂ pocz. XX w. 
 

360.  Niedziałkowski

ego 

 
Stare Tarnowice kapliczka w 

ogrodzeniu 
kościoła 

⌂ ok. 1902 
 

361.  Niedziałkowski

ego 

 
Stare Tarnowice kościół sw. 

Marcina 

Biskupa i 
Wyznawcy 

(tzw. “nowy”) 

kościół 1899-1902 
 

362.  Niedziałkowski
ego 

8 Stare Tarnowice kapliczka ⌂ II poł. XIX w. 
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363.  Niedziałkowski
ego 

14 Stare Tarnowice stodoła gospodarczy ok. 1930 
 

364.  Niedziałkowski

ego 

26 Stare Tarnowice bud. mieszk. nie użytkowany ok. 1890 
 

365.  Niedziałkowski
ego 

38 Stare Tarnowice krzyż kamienny 
na postumencie 

† ok. 1880 
 

366.  Nowa / 

Bałtycka 

 
Śródm.-

Centrum 

krzyż 

przydrożny 

† 1888 
 

367.  Odrodzenia 4 Śródm.-
Centrum 

chata gwarecka usługowy 
(restauracja) 

1874 
 

368.  Odrodzenia 6 Śródm.-

Centrum 

d. kamienica ogródek letni przy 

restauracji 

1887 
 

369.  Odrodzenia 11 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1910 
 

370.  Odrodzenia 12 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1905 
 

371.  Odrodzenia 15 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. mieszkalny ok. 1890 
 

372.  Odrodzenia 17 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. mieszkalny I poł. XIXw., 

1868 

 

373.  Odrodzenia 18 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. mieszkalno-

usługowy 

ok. 1890 (?), 

ok. 1998-

2002 

 

374.  Okrzei 2a Śródm.-
Centrum 

kaplica 
pogrzebowa 

kaplica 
pogrzebowa 

1929 
 

375.  Okrzei / Hallera 
 

Śródm.-

Centrum 

krzyż 

przydrożny 
drewniany 

† lata 30. XX 

w. 

 

376.  Opatowicka 1 Śródm.-

Centrum 

d. kasyno 

wojskowe 

nieużytkowany 1914-15 
 

377.  Opatowicka 27 Śródm.-
Centrum 

d. koziarnia 
powiatowa 

gospodarczy ok. 1880 
 

378.  Opatowicka 
 

Opatowice krzyż 

przydrożny 

kamienny 

† 1896 
 

379.  Opolska 1 Śródm.-

Centrum 

d. Dom Padiery, 

hotel „Freie 

Bergstadt”) 

usługowy XVI,k.XVIII 

w., 1886, 

1912 

A/630/66 z 

02.05.66 

380.  Opolska 4 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1905, 1910 
 

381.  Opolska 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1889 
 

382.  Opolska 7 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1889 
 

383.  Opolska 9 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1891 
 

384.  Opolska 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1902-03 
 

385.  Opolska 16 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1910 
 

386.  Opolska 17 Śródm.-

Centrum 

budynek 

sądowy 

usługowy (Sąd 

Rejonowy) 

1883, 1914 
 

387.  Opolska 18 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1895 
 

388.  Opolska 19 Śródm.-

Centrum 

budynek aresztu usługowy (Areszt 

Śledczy) 

1883, rozbud. 

po 1960 

 

389.  Opolska 20 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1885-89 
 

390.  Opolska 21 Śródm.-

Centrum 

d. szpital nieużytkowany 1885, 1893, 

1908-12 

 

391.  Opolska 23 Śródm.-

Centrum 

d. lazaret spółki 

brackiej 

mieszkalno-

usługowy 

1910 
 

392.  Opolska 23a Śródm.-

Centrum 

d. lazaret spółki 

brackiej 

siedziba C.B.K.K. 1910-11 
 

393.  Opolska 23b Śródm.-
Centrum 

d. lazaret spółki 
brackiej 

usługowy (Urząd 
Skarbowy) 

1884-86, 
1902 

 

394.  Opolska 23/V Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

wielorodz, 

mieszkalny 1884 
 

395.  Opolska 23/X Śródm.-
Centrum 

kotłownia magazynowy 1904 
 

396.  Opolska 24 Śródm.-

Centrum 

willa Gen. Dyr. 

Zarz. Henckel 

v. D. 

usługowy (Wydz. 

V Sądu Rej.) 

pocz. XX w. 
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397.  Opolska 26 Śródm.-
Centrum 

d. seminarium 
naucz. męskie 

szkoła średnia  1901-1913 
 

398.  Opolska 28 Śródm.-

Centrum 

d. seminarium 

naucz. żeńskie 

szkoła średnia  1907 

(nieistn.), 
1929-30, 

1950 

 

399.  Opolska 36 Śródm.-

Centrum 

Zespół koszar 

11 reg. 
strzelców 

konnych (3 

pułku uł.) 

koszary wojskowe 1914-16 
 

400.  Opolska 51 Śródm.-

Centrum 

wieża ciśnień 

zakładu 

wodociągowego 

wieża ciśnień 1926 A/557/2019 

Z 30.09.19 

401.  Opolska 71 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1890 
 

402.  Opolska 73 Śródm.-

Centrum 

d. budynek 

fabryki śrutu 

mieszkalny poł. XIX w. 
 

403.  Pastuszki 58 Opatowice kapliczka ⌂ pocz. XX w. 
 

404.  PCK 1 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalno-

usługowy 

1937 
 

405.  PCK 5 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1936 
 

406.  PCK 7 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1939 
 

407.  Piastowska 2 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1885 
 

408.  Piastowska 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1897 
 

409.  Piastowska 5 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1882-99 
 

410.  Piastowska 6 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1887 
 

411.  Piastowska 7 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1864-99 
 

412.  Piastowska 8 Śródm.-

Centrum 

d. poczta 

cesarska, urząd 
finansowy, 

szkoła 

usługowy 

(biurowy) 

1883, 1908-

09 

 

413.  Piastowska 9 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1883, 1909-
10 

 

414.  Piastowska 12 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1884 
 

415.  Piastowska 13 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1883 
 

416.  Piastowska 15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1873 
 

417.  Piastowska 17 Śródm.-
Centrum 

d. salon 
meblowy f-ki 

mebli Dominik 

mieszkalno-
usługowy 

1904 
 

418.  Piastowska 19 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1891 
 

419.  Piłsudskiego 1 Śródm.-

Centrum 

d. krółew. 

gimnazjum 

realne 

szkoła średnia (II 

L.O.) 

1874 A/358/11 z 

07.12.11 

420.  Piłsudskiego 4 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1890 
 

421.  Piłsudskiego 6 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1890 
 

422.  Piłsudskiego 7 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1938 
 

423.  Piłsudskiego 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1932 
 

424.  Piłsudskiego 9 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1860 
 

425.  Piłsudskiego 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1903 
 

426.  Piłsudskiego 11 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1911 
 

427.  Piłsudskiego 12 Śródm.-

Centrum 

poczta poczta 1908-09 A/1632/96 z 

30.04.96 

428.  Piłsudskiego 13 Śródm.-

Centrum 

d. firma 

papiernicza 

usługowy 1906 
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429.  Piłsudskiego 15 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. 
(kolejowy) 

mieszkalny 1857 
 

430.  Piłsudskiego 16 Śródm.-

Centrum 

d. bud. kasy 

chorych 

przychodnia 

zdrowia 

1930 
 

431.  Pionierska 23 Strzybnica krzyż 
przydrożny 

kamienny 

† 1928 
 

432.  Plebiscytowa 22 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

433.  Podmiejska 8 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

434.  Podmiejska 13 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX 

w. 

 

435.  Polarna / 
Tołstoja 

 
Rybna krzyż 

przydrożny 

drewniany 

† 1861 ? - 2008 
 

436.  Poprzeczna 1 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1880 
 

437.  Powstańców 

Śląskich 

2 Śródm.-

Centrum 

d. sierociniec 

powiat.+ 
konwikt z 

kaplicą 

sakralny, 

mieszkalny 

1898-99, 

1929 

 

438.  Powstańców 

Śląskich 

3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1908 
 

439.  Powstańców 

Śląskich 

5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1908 
 

440.  Powstańców 

Śląskich 

7 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1890 
 

441.  Powstańców 

Śląskich 

8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1890 
 

442.  Powstańców 

Śląskich 

10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1890 
 

443.  Powstańców 

Śląskich 

12 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1891 
 

444.  Powstańców 

Śląskich 

13 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1890 
 

445.  Powstańców 

Śląskich 

14 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1890 
 

446.  Powstańców 

Śląskich 

15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1904 
 

447.  Powstańców 

Śląskich 

16 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1890 
 

448.  Powstańców 

Śląskich 

17 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1897, 1907 
 

449.  Powstańców 

Śląskich 

18 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1887, 1914-

21 

 

450.  Powstańców 
Śląskich 

22 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1885 
 

451.  Powstańców 

Śląskich 

24 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1896 
 

452.  Powstańców 
Śląskich 

26 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1896 
 

453.  Powstańców 

Śląskich 

28 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1896 
 

454.  Powstańców 
Śląskich 

29 Śródm.-
Centrum 

chałupa 
gwarecka 

mieszkalno-
usługowy 

  

455.  Powstańców 

Śląskich 

30 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1890, 1902 
 

456.  Powstańców 
Śląskich 

31 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1886 
 

457.  Powstańców 

Śląskich 

32 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1890 
 

458.  Powstańców 

Śląskich 

34 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1905 
 

459.  Powstańców 

Śląskich 

36 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1909 
 

460.  Powstańców 
Śląskich 

37 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1870 
 

461.  Powstańców 

Śląskich 

38 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1905 
 

462.  Powstańców 

Warszaw. 

2, 4 
 

Rybna 
 

dworek 
bliźniaczy 

 

mieszkalno-
usługowy (poczta) 

 

ok. 1920 
 

 

463.  Powstańców 

Warszaw. 

5 

 

Rybna 

 

willa 

 

mieszkalny 

 

1926 
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464.  Powstańców 
Warszaw. 

26 
 

Rybna 
 

bud. mieszk. 
 

mieszkalny 
 

ok. 1900 
 

 

465.  Powstańców 

Warszaw. 

89 

 

Rybna 

 

stodoła dworska 

 

usługowy 

 

ok. 1880 

 

 

466.  Powstańców 
Warszaw. 

90 
 

Rybna 
 

pałac z parkiem 
 

usługowy 
(restauracja, hotel) 

 

1796 
 

A/637/66 z 
02.05.66 

 

467.  Powstańców 
Warszaw. 

 Rybna 
 

krzyż kamienny 
na postumencie 

 

† 
 

1900 
 

 
 

468.  Proletariacka 

 

8 

 

Strzybnica 

 

d. katolicka 

szkoła wiejska 
 

nieużytkowany 

 

ok. 1890 

 

A/319/10 z 

02.11.10 
 

469.  Pułaskiego 

 

2 

 

Strzybnica 

 

bud. mieszk. 

 

mieszkalny 

 

koniec XIX w 

(?) 
 

 

470.  Pułaskiego 

 

3 

 

Strzybnica 

 

stodoła 

 

gospodarczy 

 

kon. XIX / 

pocz. XX w. 
 

 

471.  Pułaskiego 

 

6 

 

Strzybnica 

 

bud. mieszk. 

 

mieszkalny 

 

kon. XIX / 

pocz. XX w. 

 

 

472.  Pułaskiego 

 

24 

 

Strzybnica 

 

krzyż 

przydrożny 

drewniany 
 

† 

 

lata 30. XX 

w. 

 

 

473.  Pułaskiego 

 

st. 

paliw 

 

Strzybnica 

 

krzyż 

przydrożny 

 

† 

 

ok. 1960, 

figura starsza 

 

 

474.  Puszkina 

 

12 

 

Bobrowniki Śl. 

 

bud. mieszk. 

 

mieszkalny 

 

pocz. XX w. 

 

 

475.  Puszkina 

 

17 

 

Bobrowniki Śl. 

 

bud. mieszk. 

 

mieszkalny 

 

ok. 1920 

 

 

476.  Puszkina 

 

27 

 

Bobrowniki Śl. 

 

bud. mieszk. 

 

mieszkalny 

 

ok. 1930 

 

 

477.  Puszkina 

 

35, 37 

 

Bobrowniki Śl. 

 

bud. mieszk. 

 

mieszkalny 

 

ok. 1930 

 

 

478.  Pyskowicka 12 

 

Stare Tarnowice 

 

d. świetlica 

wiejska, 

gospoda 
 

Mieszkalno-

usługowy 

 

kon. XIX / 

pocz. XX w. 

 

 

479.  Pyskowicka 13 

 

Stare Tarnowice 

 

bud. mieszk. 

 

. mieszkalny 

 
 

pocz. XX w. 

 

 

480.  Pyskowicka 16, 18 

 

Stare Tarnowice 

 

bud. mieszk. 

 

mieszkalny 1867, 

przebud. XX 

w. 
 

 

481.  Pyskowicka 24 

 

Stare Tarnowice 

 

bud. Mieszk. mieszkalny pocz. XX w., 

przebud. ok. 
poł. XX . 

 

 

482.  Pyskowicka 39 

 

Stare Tarnowice 

 

zespół 

zamkowy 
zamek, stajnia, 

stodoła dworska 

 

usługowy 

(restauracja, 
Muzeum) 

 

XVI, XIX w. 

 

A/639/66 z 

02.05.66 
(całkowicie 

przebudowan

y w pocz. 
XXI w) 

 

483.  Pyskowicka 39 
 

Stare Tarnowice 
 

kapliczka w 
murze 

zamkowym 

 

⌂ 
 

pocz. XX w. 
 

 

484.  Pyskowicka 40 Stare Tarnowice bud. 
mieszkalno-

usługowy 

mieszkalno-
usługowy 

kon. XIX / 
pocz. XX w. 

 

485.  Pyskowicka 43 Stare Tarnowice bud. mieszk. 
(pofolwarczny) 

mieszkalny pocz. XX w. 
 

486.  Pyskowicka 45 Stare Tarnowice bud. mieszk. 

(pofolwarczny) 

mieszkalny pocz. XX w. 
 

487.  Pyskowicka 48 Stare Tarnowice tzw. “Dom 
Ogrodnika” 

mieszkalny ok. 1890 
 

Id: B156C9EB-DC26-4BCA-890F-0B9FCC9F5062. Projekt Strona 56



488.  Pyskowicka 
(polna) 

 
Stare Tarnowice kapliczka na 

słupie 
⌂ 1932, w 

miejscu 

poprz. 1880 

 

489.  Radzionkowska 6 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX 
w./ pocz. XX 

w. 

 

490.  Radzionkowska 12 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. 

wielorodz, 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1900 
 

491.  Radzionkowska 14 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalno-

usługowy 

ok. 1900 
 

492.  Radzionkowska 15 Bobrowniki Śl. d. szkoła 

wiejska 

nieużytkowany 1856 
 

493.  Radzionkowska 19 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

494.  Radzionkowska 23 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. 

wielorodz, 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1900 
 

495.  Radzionkowska 31 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

496.  Radzionkowska 39 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

497.  Radzionkowska 47 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

498.  Radzionkowska 56 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX 

w./ pocz. XX 

w. 

 

499.  Radzionkowska 76 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w. 
 

500.  Radzionkowska 82 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. 

wielorodz, 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1900 
 

501.  Radzionkowska 102 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w, 
przebud. 2008 

 

502.  Radzionkowska 108 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w.  

503.  Radzionkowska 110 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX 

w./ pocz. XX 
w. 

 

504.  Radzionkowska 122 Bobrowniki Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w.  

505.  Radzionkowska 124 Bobrowniki Śl. krzyż kamienny 
na postumencie 

† 1897  

506.  Ratuszowa 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1887 
 

507.  Ratuszowa 3 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1889 
 

508.  Ratuszowa 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1909 
 

509.  Ratuszowa 5 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1931 
 

510.  Ratuszowa 7 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1912 
 

511.  Ratuszowa 8 Śródm.-
Centrum 

oficyna 
kamienicy 

(Rynek 17) 

mieszkalno-
usługowy 

XIX w. (?) 
 

512.  Repecka 2 Stare Tarnowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

513.  Repecka 17 Stare Tarnowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

514.  Repecka 19 Stare Tarnowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

515.  Repecka 47 Stare Tarnowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

516.  Repecka 63 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w., 

rozbud. 1938 

 

517.  Repecka 63 Repty Śl. krzyż kamienny 

na postumencie 

† poł. XIX w. 
 

518.  Rudola ks. 7 Sowice krzyż misyjny 

przy kościele 

† 1948 ?  

519.  Rudola ks. 
 

Sowice krzyż na 

cmentarzu 

† pocz. XXI w.  

520.  Rymera 6 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

(rodzaj zagrody 
w mieście) 

usługowy 

(restauracja) 

XIX w.  

521.  Rymera 8, 8a Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny koniec XIX 

w. 

 

522.  Rynek 1 Śródm.-
Centrum 

d. winiarnia 
„Sedlaczek” 

usługowy 
(restauracja, 

Muzeum) 

I poł. XVI w., 
1805, 1920 

A/609/66 
Z 15.04.66 
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523.  Rynek 2 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

XVI w. nadb. 
XVIII w. 

1890 

 

524.  Rynek 3 Śródm.-
Centrum 

kamienica 
rynkowa 

mieszkalno-
usługowy 

XVII w., XIX 
w. 

A/625/66 Z 
27.04.66 

 

525.  Rynek 4 Śródm.-

Centrum 

ratusz usługowy (Urząd 

Miejski) 

1896-98 A/1631/96 Z 

30.04.96 

526.  Rynek 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

XVII w., XIX 

w. 

 

527.  Rynek 8, 9 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1910 
 

528.  Rynek 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1880 
 

529.  Rynek 10a Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1890 
 

530.  Rynek 12 Śródm.-

Centrum 

kościół 

ewangelicki 

kościół 1780, 1900 A/623/66 z 

27.04.66 

531.  Rynek 13 Śródm.-
Centrum 

kamienica 
rynkowa 

mieszkalno-
usługowy 

poł. XVI w. 
XIX w, 1930 

A/626/66 z 
27.04.66 

532.  Rynek 14 Śródm.-

Centrum 

d. siedziba 

Vorschuss-

Verein 
Towarzystwa 

Zaliczkowego 

usługowy (bank) 1908 B/590/85 z 

28.01.85 

533.  Rynek 15 Śródm.-
Centrum 

kamienica 
rynkowa 

mieszkalno-
usługowy 

1585, ok. 
1870 

A/627/66 z 
27.04.66 

534.  Rynek 16 Śródm.-

Centrum 

kamienica 

rynkowa 

mieszkalno-

usługowy 

ok. poł. XVI 

w. 

A/628/66 z 

27.04.66 

535.  Rynek 17 Śródm.-
Centrum 

kamienica 
rynkowa 

mieszkalno-
usługowy 

XVI-XVII w. A/613/66 z 
15.04.66 

536.  Rynek 17a Śródm.-

Centrum 

kamienica 

rynkowa 

mieszkalno-

usługowy 

XVI-XVII w. A/614/66 z 

15.04.66 

537.  Rynek 18 Śródm.-
Centrum 

kamienica 
rynkowa 

mieszkalno-
usługowy 

XVI-XVII w. A/615/66 z 
15.04.66 

538.  Sienkiewicza 1 Śródm.-

Centrum 

willa miejska usługowy 1875-86 
 

539.  Sienkiewicza 2 Śródm.-
Centrum 

d. siedziba 
starostwa 

usługowy (Urząd 
Miejski) 

1875, 1906-
14 

 

540.  Sienkiewicza 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1920 
 

541.  Sienkiewicza 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1905 
 

542.  Sienkiewicza 5 Śródm.-

Centrum 

willa miejska przedszkole 

publiczne 

1924 
 

543.  Sienkiewicza 6 Śródm.-
Centrum 

d. szkoła 
niemiecka 

szkoła średnia  1927 
 

544.  Sienkiewicza 7 Śródm.-

Centrum 

willa usługowy 1932 
 

545.  Sienkiewicza 8 Śródm.-
Centrum 

d. siedziba 
gminy ewangel. 

usługowy (MDK) 1889, 1923-
24 

 

546.  Sienkiewicza 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1889 
 

547.  Sienkiewicza 11 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1936 
 

548.  Sienkiewicza 12 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1892 
 

549.  Sienkiewicza 13 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1906 
 

550.  Sienkiewicza 15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1887 
 

551.  Sienkiewicza 18 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1914 
 

552.  Sienkiewicza 20 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
 

553.  Sienkiewicza 22 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
 

554.  Sienkiewicza 24 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1913 
 

555.  Sienkiewicza 26 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
 

556.  Sienkiewicza 28 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
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557.  Sienkiewicza 30 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
 

558.  Sienkiewicza 32 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1913 
 

559.  Sienkiewicza 34 Śródm.-
Centrum 

willa miejska mieszkalny 1912 
 

560.  Sienkiewicza 35 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1929 
 

561.  Sienkiewicza 36 Śródm.-
Centrum 

willa miejska mieszkalny 1913 
 

562.  Sienkiewicza 41 Śródm.-

Centrum 

willa miejska usługowy (NZOZ) 1914 
 

563.  Sienkiewicza 43 Śródm.-
Centrum 

willa miejska mieszkalny 1911 
 

564.  Sienkiewicza 45 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalny 1912 
 

565.  Sienkiewicza 
 

Śródm.-

Centrum 

nastawnia I 

(TGA7) 

nastawnia 1895 
 

566.  Sienna 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1890 
 

567.  Sienna 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1891 
 

568.  Sienna 5 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1899 
 

569.  Sienna 7 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. mieszkalny XIX w. 
 

570.  Siwcowa 1 Pniowiec bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w.  
 

571.  Siwcowa 12 Pniowiec bud. mieszk. mieszkalny pocz. XX w.  
 

572.  Skargi / 

Bolesława 

Śmiał. 
 

 Bobrowniki Śl. 

 

krzyż 

przydrożny 

 

† 

 

ok. 1960, 

figura z ok. 

1912 
 

 

573.  Słowackiego 30 Sowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1925 
 

574.  Słowackiego 34 Sowice szkoła 
podstawowa 

szkoła 
podstawowa 

1938 
 

575.  Sobieskiego 5 Śródm.-

Centrum 

d. szkoła dla 

chłopców 

zespół szkół 

średnich 

1908 
 

576.  Sobieskiego 17 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1890 
 

577.  Sobieskiego 20 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1890 
 

578.  Sobieskiego 22 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1901 
 

579.  Sojki ks. 1 Bobrowniki Śl. d. szkoła 

wiejska (druga) 

usługowy (hotel) 1884, rozbud. 

1905 

 

580.  Sojki ks. 3 Bobrowniki Śl. kościół p.w. 
Przemienienia 

Pańskiego 

kościół 1910-11 
 

581.  Sojki ks. 3 Bobrowniki Śl. plebania plebania 1914 
 

582.  Sojki ks. 
 

Bobrowniki Śl. figura św. 

Krzysztofa na 

postumencie 

⌂ 2004, figura 

pocz. XX w. 

 

583.  Solskiego 40 Strzybnica kapliczka ⌂ 2000 
 

584.  Spacerowa 4 Bobrowniki Śl. chałupa 

murowana 

mieszkalny pocz. XX w.  
 

585.  Spacerowa 6 Bobrowniki Śl. chałupa 
murowana 

mieszkalny pocz. XX w.  
 

586.  Stalmacha 1 Śródm.-

Centrum 

d. areszt miejski 

(pierwszy) 

mieszkalno-

usługowy 

XVIII w., 

1850, 1912 

 

587.  Stalmacha 2 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1887 
 

588.  Stalmacha 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1901 
 

589.  Stalmacha 5 Śródm.-
Centrum 

d. magazyn usługowy 
(restauracja) 

ok. 1870 
 

590.  Staropocztowa 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1884 
 

591.  Staropolska 14 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. mieszkalny 1936 
 

592.  Starowapienna/

Dymarska 

 Rybna 

 

krzyż 

przydrożny 

† 

 

ok. 1930 
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593.  Staszica 99 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1915 
 

594.  Staszica 116 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1910 
 

595.  Staszica 118 Repty Śl. d. gospoda usługowy 
(siedziba firmy) 

ok. 1890, 
1910 

 

596.  Staszica 119 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1900 
 

597.  Staszica 122 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1915 
 

598.  Stawowa 1 Lasowice krzyż kamienny 
na postumencie 

† 1890 
 

599.  Stroma 2,4 Osada Jana bud. mieszk. 

bliźniaczy 

mieszkalny 1924 
 

600.  Strzelecka 6 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1870, 
1890-1913 

 

601.  Strzelecka 9 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1892 
 

602.  Strzelecka 13 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1881 
 

603.  Strzelecka 14 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka 

mieszkalny II poł. XIX w. 
 

604.  Strzelecka 15 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1912 
 

605.  Strzelecka 17 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1895 
 

606.  Strzelecka 20 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1897 
 

607.  Strzelecka 22 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

(chata) 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1860 
 

608.  Strzelecka 23 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1905 
 

609.  Strzelecka 24 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1891 
 

610.  Strzelecka 26 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1892 
 

611.  Strzelecka 28 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalny 1893-94, 

1903 

 

612.  Strzelecka 30 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1910 
 

613.  Strzelecka 25 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 1896 
 

614.  Styczyńskiego 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1892 
 

615.  Styczyńskiego 6 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1907 
 

616.  Styczyńskiego 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1908 
 

617.  Styczyńskiego 8a Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1913 
 

618.  Styczyńskiego 10 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1894 
 

619.  Styczyńskiego 12 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1894 
 

620.  Styczyńskiego 14 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1894 
 

621.  Styczyńskiego 16 Śródm.-
Centrum 

willa miejska mieszkalny 1927 
 

622.  Szymały 1 Śródm.-

Centrum 

chałupa 

gwarecka „Dom 

Carnalla” 

usługowy 

(restauracja) 

XVIII w / 

XIX w. 

 

623.  Szymały 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1930 
 

624.  Śniadeckiego 

 

1 

 

Repty Śl. 

 

d. masztalernia 

 

usługowy 

(Salezjański Ośr. 
Szk-Wych) 

 

 

1891-1898, 
1960 

 

 

625.  Śniadeckiego 2 Stare Tarnowice d. stróżówka 
parku 

zamkowego 

mieszkalny ok. 1898  

626.  Targowa 7 Osada Jana bud. mieszk. mieszkalny 1929  

627.  Tylna 1 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1891 
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628.  Tylna 5 Śródm.-
Centrum 

kamienica + 
domek górniczy 

nieużytkowany 1881 + poł. 
XIX w. 

 

629.  Tylna 7 Śródm.-

Centrum 

d. kino usługowy 1929, 1942 
 

630.  Wajdy ks. 1 Śródm.-
Centrum 

bud. usługowy usługowy ok. 1875 
 

631.  Wajdy ks. 2 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1910 
 

632.  Wajdy ks. 3 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1895 
 

633.  Wajdy ks. 4 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1910 
 

634.  Wajdy ks. 5 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1895 
 

635.  Wajdy ks. 6-8 Śródm.-

Centrum 

d. lazaret 

górniczy 

nieużytkowany XVIII w (?) A/1499/92 z 

18.09.93 

636.  Wajdy ks. 7 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1895 
 

637.  Wawreczki 1 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny ok. 1890 
 

638.  Wawreczki 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalny 

(klasztor) 

1878, 1892 
 

639.  Wawreczki 7 Śródm.-

Centrum 

willa miejska mieszkalny 1893 
 

640.  Wiejska 63 Opatowice krzyż kamienny 

na postumencie 

† 1916 
 

641.  Witosa 80 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny koniec XIX 

w. 

 

642.  Witosa 81 Repty Śl. bud. 

gospodarczy i 

stodoła 

gospodarczy koniec XIX 

w. 

 

643.  Witosa   Repty Śl. kościół św. 
Mikołaja 

kościół 1872 A/340/11 z 
27.05.11 

644.  Witosa 
 

Repty Śl. krzyż i 

kapliczka przy 
murze otaczaj. 

kościół 

† 1958 
 

645.  Witosa/Brzozo

wa 

 
Repty Śl. krzyż 

drewniany 

† ok. 1930  

646.  Wodna 
 

Sowice kapliczka ⌂ II poł. XIX w.  

647.  Wodociągowa 2 Repty Śl. zespół 

zabudowań i 

nadszybi 

szybów 

“Adolph” i 
Maszynowego 

magazynowy 1884-1902 A/464/15 z 

17.12.2015 r., 

2 bliźniacze 

8-kątne 

budynki 
nadszybi, 

kotłownia, 

elektrownia, 
zmiękczalnia 

wody, 

rozdzielnia, 
magazyn, 

portiernia 

648.  Wojciecha św. 4 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1930 
 

649.  Wojciecha św. 5 Lasowice bud. mieszk. mieszkalny ok. 1930 
 

650.  Wyspiańskiego 1, 3 Śródm.-

Centrum 

szkoła 

podstawowa 

szkoła 

podstawowa, 
gimnazjum 

1930-32 A/389/12 z 

19.11.2012 r. 

651.  Wyspiańskiego 2 Śródm.-

Centrum 

willa 

modernistyczna 

mieszkalny 1934 
 

652.  Wyspiańskiego 5 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1937 
 

653.  Wyspiańskiego 6 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1925 
 

654.  Wyspiańskiego 12 Śródm.-
Centrum 

willa mieszkalny 1931 
 

655.  Wyspiańskiego 14 Śródm.-

Centrum 

willa 

modernistyczna 

mieszkalny 1931 
 

656.  Wyspiańskiego 15 Śródm.-
Centrum 

willa mieszkalny 1935 
 

657.  Wyspiańskiego 16 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1931, 1942 
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658.  Wyspiańskiego 18 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. mieszkalno-
usługowy 

1931 
 

659.  Wyspiańskiego 20 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1931 
 

660.  Wyszyńskiego 1 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. 
wielorodz, 

mieszkalny 1947 
 

661.  Wyszyńskiego 3 Śródm.-

Centrum 

willa 

modernistyczna 

mieszkalny 1939 
 

662.  Wyszyńskiego 5 Śródm.-
Centrum 

willa 
modernistyczna 

mieszkalny 1938 
 

663.  Wyszyńskiego 7 Śródm.-

Centrum 

willa 

modernistyczna 

mieszkalny 1934 
 

664.  Wyszyńskiego 17, 19 Śródm.-
Centrum 

bud. mieszk. 
bliźniaczy 

mieszkalny 1924 
 

665.  Wyszyńskiego 21, 23 Śródm.-

Centrum 

bud. mieszk. 

bliźniaczy 

mieszkalny 1924 
 

666.  Wyszyńskiego 25 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1928 
 

667.  Wyszyńskiego 27 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1932 
 

668.  Wyszyńskiego 29 Śródm.-

Centrum 

willa mieszkalny 1932 
 

669.  Wyszyńskiego 41 Śródm.-

Centrum 

wlla mieszkalny 1934 
 

670.  Wyszyńskiego 47 Śródm.-

Centrum 

wlla mieszkalny 1930 
 

671.  Wyszyńskiego  Śródm.-

Centrum 

glorietta, kiosk, 

grzybek, 
pergola, 

fontanna w 

Parku Miejskim 

obiekty małej 

architektury 

1903-1938 A/483/ 2016  

Z 23.08. 2016 
r. 

672.  Wyszyńskiego 
 

Śródm.-

Centrum 

krzyż 

drewniany na 

cmentarzu św. 
Józefa 

† ok. 1935 
 

673.  Wyszyńskiego / 

Janasa 

 
Stare Tarnowice krzyż 

przydrożny 

† ok. 1930 
 

674.  Wyzwolenia 13 Sowice bud. mieszk. mieszkalny 
  

675.  XXV PRL pl. 
 

Strzybnica budynek stacji 

kolejowej 

Strzybnica 

bud. stacyjny 1868 
 

676.  Zagórska 60 Strzybnica d. siedziba 

gminy 

Stzybnica 

nieużytkowany ok. 1915 
 

677.  Zagórska 72 Strzybnica krzyż 
przydrożny 

† koniec XX 
w., figura 

starsza 

 

678.  Zagórska 80 Strzybnica kapliczka w 
ogrodzeniu przy 

bramie wjazd. 

⌂ 
  

679.  Zagórska 86 Strzybnica bud. mieszk. 

(kolejowy) 

mieszkalny ok. 1900 
 

680.  Zagórska 90 Strzybnica bud. mieszk. 

wielorodz, 

mieszkalno-

usługowy 

ok. 1900 
 

681.  Zagórska 93 Strzybnica krzyż 

przydrożny 

† 1881 
 

682.  Zagórska 
 

Strzybnica wieża ciśnień d. 

huty „Fryderyk” 

wieża ciśnień ok. 1910 
 

683.  Zagórska 
 

Strzybnica hala fabryczna 

d. huty 
„Fryderyk” 

produkcyjny ok. 1910 
 

684.  Zagórska / 

Proletariacka 

 
Strzybnica krzyż 

przydrożny 

† 2007, figura 

starsza 

 

685.  Zagórska / 
Sudecka 

 
Strzybnica kapliczka 

maryjna 
⌂ I poł. XX w. 

 

686.  Zagórska / 

Wiśniowa 

 
Opatowice krzyż 

przydrożny 

† ok. 1930 
 

687.  Zamkowa 1 Śródm.-

Centrum 

d. fabryka 

mydła 

Lukaschika 

usługowy poł. XIX w., 

1872, 1887, 

1912 

 

688.  Zamkowa 2 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

XVI/XVII w, 
XIX w. 

A/629/66 z 
02.05.66 
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689.  Zamkowa 3 Śródm.-
Centrum 

d. szkoła 
parafialna, Dom 

Katolicki 

bud. parafialny 1869 
 

690.  Zamkowa 4 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1870 
 

691.  Zamkowa 5 Śródm.-

Centrum 

d. szkoła 

katolicka 

usługowy 

(biblioteka) 

1843-44, 

1929, 1948 

 

692.  Zamkowa 6 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1903 
 

693.  Zamkowa 8 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

ok. 1870, 

1886 

 

694.  Zamkowa 10 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

ok. 1885 
 

695.  Zamkowa 12 Śródm.-

Centrum 

d. zamek 

miejski – 
siedziba 

sędziego 

mieszkalny 1575, rozbud. 

XIX w. 

 

696.  Zwycięstwa 
 

Bobrowniki Śl. krzyż na 

cmentarzu 

† 1913 
 

697.  Żeromskiego 22 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

698.  Żeromskiego 27 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1915 
 

699.  Żeromskiego 30 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1915 
 

700.  Żeromskiego 81 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1925 
 

701.  Żeromskiego 106 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1920 
 

702.  Żeromskiego 108 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1925 
 

703.  Żeromskiego 110 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1915 
 

704.  Żeromskiego 119 Repty Śl. bud. mieszk. i 

stodoła 

bud. mieszk. i 

gospod. 

ok. 1900 
 

705.  Żeromskiego 120 Repty Śl. bud. mieszk. mieszkalny ok. 1915 
 

706.  Żwirki i Wigury 1 Śródm.-

Centrum 

d. hotel „Prinz 

Regent”, d. kino 

mieszkalno-

usługowy 

XVIII w., 

1850, XX w. 

 

707.  Żwirki i Wigury 2 Śródm.-
Centrum 

kamienica mieszkalno-
usługowy 

1910 
 

708.  Żwirki i Wigury 3 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1885, 1886, 

1911 

 

709.  Żwirki i Wigury 4 Śródm.-
Centrum 

bud. 
mieszkalno-

usługowy 

mieszkalno-
usługowy 

1899 
 

710.  Żwirki i Wigury 6 Śródm.-

Centrum 

kamienica mieszkalno-

usługowy 

1865, 1893 
 

711.  Fabryczna 

(rejon) 

 
Lasowice wieża wodna 

kolejowa w 

rejonie 
LASOWIC 

wieża ciśnień 1943  
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Uzasadnienie

Przedstawiony niniejszy projekt uchwały reklamowej zamyka kilkuletni proces jego
sporządzania. Rozpoczął się Uchwałą Rady Miejskiej nr Nr XIII/181/2015 z dnia 21 października
2015 r., po czym prace zostały zamrożone w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału
Konstytucyjnego zaskarżonych przepisów ustawy, która umożliwia sporządzanie i uchwalanie
uchwał przez gminy. Ponieważ brak orzeczenia Trybunału przedłużał się (nie ma go do dnia
dzisiejszego) Gmina powróciła do tematu. Projektowanie uchwały poprzedzono ankietą publiczną
jesienią 2017 roku, na którą zebrano ponad 800 odpowiedzi. Wynikało z niej niezbicie, że
w odczuciu społecznym największym problemem jest ilość i jakość reklamy zewnętrznej
w zabytkowym centrum miasta oraz przy drogach krajowych, szczególnie w rejonie skrzyżowań.

Ponieważ projekt uchwały jest opracowaniem bardzo szczegółowym i na pozór
skomplikowanym, zadaniem uzasadnienia powinno być przystępne jego objaśnienie.

Przede wszystkim miasto zostało podzielone na siedem rodzajów obszarów o różnym
charakterze. Przepisy regulujące ilość, wielkości i rozmieszczenie reklam, nośników reklamowych,
szyldów, banerów itp. zostały ustanowione zarówno jako zasady obowiązujące we wszystkich
obszarach, jak i odnoszące się do poszczególnych obszarów.

Podstawowym, największym obszarem jest obszar III – tereny miejskiej zabudowy
jednorodzinnej i dzielnic peryferyjnych o charakterze wiejskim, a także tereny otwarte pomiędzy
nimi. Na obszarze III dopuszczono ograniczoną ilość reklam i szyldów, o niewielkich rozmiarach.
W stosunku do obszaru III wprowadzono obszary z bardziej liberalnymi zasadami ilościowymi
i jakościowymi (np. tereny obiektów handlowych IVa, tereny stacji paliw IVb, tereny produkcyjne
V) oraz z zasadami bardziej restrykcyjnymi (tereny o wartościach kulturowych, zabytkowe zespoły
urbanistyczne i parkowe I oraz II, tereny leśne i krajobrazu kulturowego VII – m.in. wszystkie
atrybuty wpisu na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO). Nieco odmienne zasady na tle
terenów mieszkaniowych wprowadzono dla zespołów zabudowy wielorodzinnej w obszarach VI
(os. „Przyjaźń”, osiedle w Lasowicach, część Osady Jana, osiedle na ul. Ułańskiej i niewielkie
osiedla przy ul. Kościuszki i Okrzei oraz w Strzybnicy).

W zabytkowym centrum miasta wprowadzono przepisy nie tylko ograniczające wielkość i ilość
reklam i szyldów, ale i pewne zasady kompozycyjne i kolorystyczne, umożliwiające dostosowanie
miejsc zajętych przez reklamę do architektury budynków, a przez to poprawę ich wyglądu.

Strefami szczególnymi w projekcie uchwały są pasy terenu wzdłuż dróg krajowych DK11
i DK78, a także drogi wojewódzkiej DW911 i drogi powiatowej S3275 (ul. Wyszyńskiego
i Pyskowicka). Ilość i wielkość nośników jest przy nich reglamentowana, szczególnie w rejonie
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – ulubionym miejscem niekontrolowanego wysypu reklam.
Skrzyżowania zostały podzielone na sektory ze szczegółowymi zapisami.

Z działania uchwały zostały wyłączone wojskowe tereny zamknięte. Nie dotyczy także tablic
pamiątkowych upamiętniających wydarzenia lub osoby oraz ogłoszeń, tablic i innych nośników
zawierających treści związane z działalnością związków wyznaniowych.

Ważnym przepisem jest § 27 ust. 4, ustanawiający precedencję wielkościową i rodzajową
jednych istniejących już nośników i reklam w stosunku do innych. Ma to znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o likwidowaniu ponadnormatywnej ilości reklam w okresie
dostosowawczym, którego długość określono na 24 miesiące. Taki okres pozwoli na
bezproblemowe zakończenie większości umów cywilno-prawnych, pozwoleń na reklamy już
stojące legalnie, zidentyfikowanie i rozpoczęcie procesu likwidacji samowoli, a także
przygotowanie wymiany nośników na spełniające wymagania uchwały. Należy zwrócić uwagę, że
przepisy uchwały zostały tak sformułowane, by położyć definitywny kres przyczepom i wózkom
z reklamami.

W uchwale należy również zwrócić uwagę na rozdział 13, zawierający ustalenia dotyczące
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ogrodzeń i obiektów małej architektury. Uchwała odnosi się jedynie do ogrodzeń przyległych do
dróg, nie dotyczy ogrodzeń pomiędzy działkami i od strony linii kolejowych. Z chwilą wejścia jej
w życie stracą moc obowiązującą adekwatne ustalenia z wszystkich obowiązujących planów
miejscowych, podobnie zresztą stanie się w stosunku do przepisów obecnie regulujących reklamę
zewnętrzną w tychże planach.

Uchwała kończy się opisem granic poszczególnych obszarów. Załącznikami do uchwały jest
mapa podziału na obszary, rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych oraz
lista obiektów zabytkowych w Gminie.

W trakcie prac planistycznych odbyły się dwie tury uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi
oraz dwa wyłożenia, z czego drugie głównie z powodu zmiany granic gminy z początkiem roku
2018. Do projektu uchwały wpłynęło szereg uwag, dotyczących głównie terenów przyległych do
obiektów handlowych i usługowych. Znakomitą większość z nich uwzględniono, traktując te
okolice jako swoiste „świątynie biznesu”, z najbardziej liberalnymi uregulowaniami.

Korzystającym z uchwały zainteresowanym osobom pozostaje odnaleźć miejsce usytuowania
danego nośnika czy też innego urządzenia (reklamy, baneru itd.) na mapie, zidentyfikować
oznaczenia obszaru i zaznajomić się z odnośnymi uregulowaniami w tekście, mając na względzie
także przepisy obowiązujące we wszystkich obszarach. Podobnie powinni postępować inwestorzy,
projektanci lub wykonawcy ogrodzeń i elementów małej architektury.

Uchwała jest prawem miejscowym. Stanowi podstawę do stworzenia uchwały określającej
stawki opłat za reklamy, pozwalającej również na egzekwowanie opłat karnych za instalowane
nowe reklamy nie spełniające wymogów.

oprac. Tomasz Trzcionkowski
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