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Tablice reklamowe
– regulacje

C

zy tablica reklamowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? W jakich odległościach od drogi mogą być umieszczane tablice reklamowe
i gdzie szukać odpowiednich regulacji odnoszących się do tych kwestii?

Summary
Czy tablica reklamowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? W jakich
odległościach od drogi mogą być umieszczane tablice reklamowe i gdzie szukać
odpowiednich regulacji odnoszących się
do tych kwestii?

Akty prawne, które regulują kwestię
umieszczania tablic reklamowych i telebimów, to przede wszystkim Ustawa Prawo
budowlane i Ustawa o drogach publicznych. Zakresem przedmiotowym Ustawy
Prawo budowlane objęta jest działalność,
która obejmuje sprawy projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów
budowlanych, a także zasady działania
organów administracji publicznej w tym
zakresie (1). Biorąc pod uwagę powyżej
wymienione akty, należy zwrócić uwa-
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gę na przepis art. 3 pkt 1 Ustawy Prawo
budowlane. Stanowi on, iż obiektami budowlanymi są budynki wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi oraz budowle
stanowiące całość techniczno-użytkową
wraz z instalacjami i urządzeniami, a także obiekty małej architektury.
Nie ma w przepisach prawa budowlanego definicji pojęcia „reklamy”, urządzenia
reklamowego ani tablicy. Należy w związku z tym posługiwać się ogólnie przyjętym znaczeniem tych pojęć. W Ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych znajduje się „pomocnicza” definicja reklamy. Zgodnie z przepisem art.
4 pkt 23 Ustawy o drogach publicznych
reklamą jest nośnik informacji wizualnej,
w każdej formie materialnej z elementami konstrukcyjnymi i umocowaniami, zamieszczonym w polu widzenia użytkowników drogi, a który nie jest znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach
lub też znakiem informującym o obiektach

użyteczności publicznej zamieszczonym
przez gminę.
W związku z powyższym przez reklamę
należy rozumieć nośnik informacji w dowolnej formie materialnej z uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych i umocowań. Mając na uwadze, że konstrukcja urządzenia reklamowego jest bardziej
skomplikowana od tablicy reklamowej,
od pojęcia urządzenia i tablicy reklamowej odróżnia się pojęcie urządzenia informacyjnego będącego zarówno informacją, jak i jej nośnikiem, a nie będącego reklamą. Tym, co je przede wszystkim
odróżnia, jest pełniona przez nie funkcja.
Mając to na uwadze, należy uznać, że reklama może być zakwalifikowana jako budowla w rozumieniu art. 3 pkt 3 Ustawy
Prawo budowlane lub jako obiekt małej architektury zgodnie z art. 3 pkt 4 tej
ustawy, albo też jako tablica i urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 29 ust.
2 pkt 6.
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Tablice reklamowe jako
budowle

Zgodnie z art. 3 pkt 3 Ustawy Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem ani obiektem
małej architektury, jak np. lotnisko, droga,
most, estakada, tunel, urządzenia reklamowe wolno stojące i trwale związane
z gruntem, oczyszczalnie ścieków, wolno
stojące instalacje przemysłowe, budowle sportowe, a także części budowlane
urządzeń przemysłowych, np. elektrowni wiatrowych. Ponadto nie ma w przepisach Prawa budowlanego definicji budowli,
w ustawie można jednak znaleźć stwierdzenie, iż jest to obiekt budowlany, który
nie jest budynkiem, ani obiektem małej architektury, przy czym wskazane są obiekty
budowlane uznawane za budowle. Z kolei, zgodnie z art. 3 pkt 3 przedmiotowej
ustawy, budowlami są wolno stojące,
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, przy czym to z kolei wskazuje,
że taka inwestycja oznacza, że konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę
(art. 28 Prawa budowlanego).

Tablice reklamowe jako
urządzenia małej architektury

Artykuł 3 pkt 4 Prawa budowlanego definiuje obiekt małej architektury: to niewielki obiekt, a zwłaszcza kultu religijnego, posągi, figury, obiekty użytkowe, jak
piaskownice, śmietniki, drabinki, a także
inne obiekty architektury ogrodowej. Wymienione powyżej obiekty stanowią jedynie wybrane przykłady, a w pewnych okolicznościach tablice reklamowe mogą więc
być uznane za obiekt małej architektury,
lecz jedynie wtedy, gdy spełniają też inne
funkcje poza reklamową.
Kluczowe znaczenie przy tym ma sposób wykorzystania tablicy reklamowej
oraz sposób jej umieszczenia, może być
np. trwale lub nietrwale związana z gruntem. Dodatkowo, w przypadku uznania
tego rodzaju tablic reklamowych za obiekty małej architektury, pojawia się obowiązek dokonania zgłoszenia, jeśli mają one
być umieszczone w miejscu publicznym,
co wynika z przepisów art. 29 ust. 1 pkt
22 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, ponieważ w pozostałych
przypadkach obiekty małej architektury
nie wymagają ani uzyskania pozwolenia
na budowę, ani zgłoszenia.

Tablice reklamowe
a pozwolenie na budowę

Za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych polegające na umieszczeniu tablicy
reklamowej zarządca drogi nalicza opłatę
w oparciu o art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ww.
Ustawy o drogach publicznych, którą ustala się „jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego”. Wysokość stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych w celu umieszczania reklamy określa § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad. Zgodnie z tym rozporządzeniem za zajęcie pasa drogowego polegające na umieszczeniu reklamy
za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni
stawka opłaty wynosi 4 zł. W przypadku
reklam świetlnych i podświetlanych stawka opłaty podwyższa się o 100%.
Ze względów formalnych zainteresowani winni wnieść wniosek do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zajęcie pasa drogowego, polegające na umieszczeniu reklamy wraz z niezbędnymi dokumentami. Rozstrzygnięcie
sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej.

Zasady umieszczania tablic
reklamowych w pasach dróg
krajowych

Zasady umieszczania tablic
reklamowych na terenach
przyległych do pasów dróg
krajowych

Nie wymaga pozwolenia na budowę wykonanie robót budowlanych, które polegają
na instalowaniu tablic reklamowych, wyjąwszy usytuowane na obiektach umieszczonych w rejestrze zabytków, zgodnie
z przepisami o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, a także z wyjątkiem reklam
świetlnych i podświetlanych, umieszczonych poza obszarem zabudowanym (art.
29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego). Natomiast przedmiotowe roboty budowlane
wymagają tylko zgłoszenia właściwemu
organowi administracji architektonicznobudowlanej. Oznacza to, że w przypadku
uznania, że obiekt jest tablicą reklamową,
jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, a tylko zgłoszenia. Zakwalifikowanie danych robót budowlanych jako tych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia
lub zwolnienia z tych obowiązków, należy
do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej, który
jest odpowiedni do dokonania takiej kwalifikacji z uwagi na znajomość stanu faktycznego i prawnego w konkretnym przypadku.
Przepisy prawa budowlanego nie zawierają
także regulacji odnoszących się do dopuszczalnych wymiarów tablic reklamowych i nie
łączą tej kwestii z koniecznością uzyskania
pozwolenia na budowę.

Generalnie, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, obowiązuje zakaz
umieszczania reklam w pasach dróg krajowych. Zabrania się umieszczania tablic
reklamowych w pasach dróg krajowych
poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów, i w obrębie skrzyżowań
dróg i zjazdów. Wyjaśnia się, że obręb
skrzyżowania dróg jest wyznaczony geometrią drogi i istniejącym oznakowaniem
poziomym i pionowym na drodze.
Jednakże, stosownie do art. 39 ust.
3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w terenie zabudowanym, oznaczonym znakami pionowymi
D 42 i D 43, wyłącznie za zezwoleniem
zarządcy drogi, dopuszcza się umieszczenie reklam w pasach dróg krajowych.

Na terenach przyległych do pasów drogowych dróg krajowych lub ekspresowych
zarządca drogi uzgadnia odległość usytuowania tablicy reklamowej od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi krajowej lub ekspresowej. Z tytułu uzgodnienia usytuowania
reklamy na terenach przyległych do pasów dróg krajowych (ekspresowych) nie
nalicza się opłat.
Przepis art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych
określa minimalne odległości obiektów
budowlanych, w tym tablic reklamowych,
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej:
1. dla dróg krajowych: na terenie zabudowy – 10 m, poza ternem zabudowanym
– 25 m,
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2. dla dróg ekspresowych: na terenie zabudowy – 20 m, poza ternem zabudowanym – 40 m.
Na terenach przyległych do pasa drogowego dróg krajowych także obowiązuje
zakaz sytuowania reklam w obrębie skrzyżowań dróg i zjazdów, ze względu na zapewnienie w pola widoczności uczestnikom ruchu.

klamowych umieszczanych poza terenem
zabudowanym.
Reasumując, pozwolenie na budowę
należy uzyskać w przypadku, jeśli tablica
reklamowa jest trwale związana z gruntem. Nie wymaga się takiego pozwolenia, jeśli tablica reklamowa nie jest trwale
związana z gruntem (z wyjątkiem reklam
umieszczonych na obiektach wpisanych
do rejestru zabytków, zgodnie z Ustawą
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych znajdujących się
poza obszarem zabudowanym, takie bowiem, umieszczone na obiektach wolnostojących, niezwiązanych trwale z gruntem i umieszczone na ścianie bądź na dachu budynku, podlegają jedynie obowiązkowi zgłoszenia). Warto pamiętać,
że urzędnicy mogą odmówić wydania pozwolenia na budowę lub mogą nie wydać zgody na zainstalowanie tablicy reklamowej jedynie wówczas, jeżeli istnieją formalne przeszkody, np. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, dlatego
istotne jest, by wnioski i dokumenty były
kompletne.
Za zajęcie pasa drogowego poprzez
umieszczenie reklamy bez zezwolenia
zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu
zarządcy drogi, lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty wyliczonej za zajęcie pasa drogowego (art.
40 ust. 12 Ustawy o drogach publicznych). Termin płatności opłat za zajęcie
pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz kar wynosi
14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Wygląd tablic reklamowych

Wygląd tablic reklamowych winien spełniać wymagania art. 45 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Tablice reklamowe nie mogą zawierać elementów odblaskowych, nie mogą
powodować oślepienia kierujących pojazdami oraz nie mogą wprowadzać
w błąd uczestników ruchu (kolorystyka
tablic winna być inna aniżeli znajdująca się na znakach drogowych). Niezależnie od powyższego zainteresowani
umieszczeniem reklamy w pasie drogowym drogi krajowej bądź usytuowaniem
reklamy na terenie przyległym do drogi
krajowej lub ekspresowej winni dopełnić wymogi, we właściwym organie architektoniczno-budowlanym, wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Odległości tablic reklamowych
od drogi

W tab. 1. pokazano, w jakich odległościach
od zewnętrznej krawędzi jezdni powinny
znajdować się obiekty budowlane znajdujące się przy drogach (2).
W pewnych szczególnych przypadkach umieszczenie obiektu budowlanego przy drodze tzw. ogólnodostępnej,
czyli krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w odległości mniejszej niż określone w tab. 1, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez zarządcę drogi, uzyskanej przed otrzymaniem przez inwestora
pozwolenia na budowę lub dokonaniem
odpowiedniego zgłoszenia. Jednak powyższe nie ma zastosowania do tablic re-

Na podstawie ww. Ustawy o drogach publicznych wszelkie materiały propagan-

Rodzaj drogi

Teren zabudowany

Teren niezabudowany

Autostrada

30 m

50 m

Droga ekspresowa

20 m

40 m

Droga krajowa

10 m

25 m

Droga wojewódzka

8m

20 m

Droga powiatowa

6m

15 m

Tab. 1. Odległość tablic reklamowych od drogi
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dowe związane z wyborami, jak tablice,
plakaty, banery, afisze i hasła wyborcze,
są reklamą, a umieszczanie ich w pasie
drogowym może nastąpić wyłącznie w obrębie terenów zabudowanych, za zezwoleniem zarządcy drogi.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ma charakter czasowy, a więc z upływem ostatniego dnia zezwolenia właściciel obiektu jest zobowiązany do jego
usunięcia pod rygorem nałożenia kary
w trybie art. 40 ust. 12 pkt 2 udp. Dalsze
pozostawanie obiektu reklamowego w pasie drogowym wymaga uzyskania kolejnego zezwolenia. Wówczas organ ponownie
będzie dokonywał oceny, czy w dalszym
ciągu zachodzą szczególne względy uzasadniające lokalizację przedmiotowego
obiektu w pasie drogi z punktu widzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tymczasem warunki, w jakich odbywa się ruch
drogowy, są zmienne i dlatego zarządca
drogi winien je monitorować.
Zatem okoliczność, iż organ wydał już
raz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę, w żadnym stopniu nie
uprawnia do twierdzenia, że kolejne zezwolenie zostanie udzielone po upływie
okresu, na który udzielono poprzedniego
zezwolenia.
q
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