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/"’ Odpowiadajqc n Pana interpelacjeg w sprawie siatek reklamo ych umieszczonych na

budynkach obok ronda Mogilskiego, przekazanq przez Pana Artura Buszka,
Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 7 wrzeénia 2022 r., uprzejmie informujeg.

Na podstawie przekazanych przez Pana Radnego informacji ustalono, Ze przedmiotem
interpelacji sq reklamy umieszczone na budynkach po’r02onych przy rondzie Mogilskim 1 oraz
ul. Kieleckiej 2.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1 uchwa’ry nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ,,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw mafej
architektury, tablic reklamowych i urzqdzefi reklamowych oraz ogrodzeri” (tzw. uchwa’ry
krajobrazowej), dopuszcza sie sytuowanie tablicy reklamowej w formie baneru na terenie
Miasta Krakowa wy+qcznie w nastcgpujqcy sposéb:
a) na rusztowaniu budowlanym, przy obiekcie budowlanym, w zwiazku z prowadzeniem robét
budowlanych przy obiekcie budowlanym, przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy na
banerze nie moie przekraczaé 50% powierzchni baneru; dopuszcza sie; by pozosta+a
powierzchnia baneru stan0wHa odzwierciedlenie elewacji obiektu budowlanego, przy ktérym
z0sta’r0 umieszczone rusztowanie z zastrzeieniem § 10 ust. 2;
b) na czas przedsigwzic-36 plenerowych wy+a1cznie w okreélonym miejscu organizacji
przedsicgwziecia plenerowego, na czas jego trwania, nie d’ru2szy nii 30 dni, oraz na czas ich
montaiu i demontaiu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczeciem przedsigwziecia
plenerowego i dojednego dnia roboczego pojego zakoficzeniu, 0 wymiarach nie wic-;-kszych ni2
wymiary tymczasowych obiektéw lub urzqdzefi budowlanych, na ktérych sq one usytuowane.

W odniesieniu do nieruchomoéci przy rondzie Mogilskim 1 oraz przy ul. Kieleckiej 2,
kwerenda W cyfrowych bazach danych nie wykaza’ra Zadnych pozwolefi na budowe; oraz na
prace remontowe, a takie nie wykaza’ra pozwolenia na budowe w zakresie instalacji urzqdzenia
reklamowego.



Kwerenda dla nieruchomoéci przy rondzie Mogilskim 1 wykazaia natomiast trzy
zgioszenia remontu elewacji budynku oraz zainstalowania siatki ochronnej 2 nadrukiem
w formie podéwietlanego banera reklamowego na elewacji. Wobec wszystkich trzech zgioszefi
wniesiono sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, ze wzglcgdu na zamiar zainstalowania
baneru reklamowego na elewacji budynku, co jest sprzeczne z ustaleniami tzw. uchwaiy
krajobrazowej.

Dla nieruchomosci przy ul. Kieleckiej 2 kwerenda wykazaia przyjgte milczqcq zgodq
zgioszenie remontu elewacji, tj. miejscowe naprawianie elewacji po zdemontowanych
elementach konstrukcji reklamy z istniejqcego rusztowania zabezpieczonego siatkq typu mesh.
Ponadto inwestor poinformowai 0 ustawieniu rusztowania zabezpieczonego siatkq typu mesh.
Ustawienie rusztowania wraz Z siatkq typu mesh znajduje sir; poza zakresem dziaiania
przepisow ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityz Dz. U. 2 2021 r.
poz. 2351 z péin. zm.) i nie wymaga zgioszenia do organu administracji architektoniczno—
budowlanej.

Ustaiono, 2e w obu powyiszych przypadkach nie sq speinione warunki okreélone w § 9
ust. 1 pkt. 1 tzw. uchwaiy krajobrazowej, ktore wymieniono na wstg-pie. Przepis zacytowany na
banerach nie ma w tych przypadkach zastosowania, bowiem nie sq one usytuowane na
rusztowaniach budowlanych.

Wobec powyiszego, w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK 6 wrzeénia 2022 r.
zostaiy wszczote poste;-rpowania W sprawie naioienia kary pienioinej na podmiot, ktory
umieécii baner reklamowy niezgodny 2 zapisami uchwaiy nr XXXVI/908/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustaienia ,,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw
maiej architektury, tablic rekiamowych i urzqdzefi rekiamowych oraz ogrodzer'i", na podstawie
art. 37d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 pianowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503):
- postegpowanie 0 sygnaturze: AU-02-1.6851.6.2022.MP| w odniesieniu do baneru na budynku
przy ulicy Kieleckiej 2
- postegpowanie o sygnaturze: AU—02-1.6851.7.2022.tOK w odniesieniu do baneru na budynku
przy rondzie Mogilskim 1.
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