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1.

Co to jest Park Kulturowy

Prawie wszystko, co znajduje się w naszym otoczeniu w miastach, wioskach i poza ludzkimi
osadami zostało w dalszej lub bliższej przeszłości ukształtowane przez człowieka. Nie tylko sieć dróg i ulic,
parcele, wszelkie budowle, tereny zieleni parkowej, ogrody itp., ale również tereny rolnicze z polami i łąkami,
zadrzewieniami śródpolnymi, lasy pocięte drogami gospodarczymi i przecinkami, uregulowane brzegi
rzek. Taka przestrzeń ukształtowana na skutek wielowiekowej działalności człowieka, także pod wpływem
procesów naturalnych, zawierająca zarówno wytwory rąk ludzkich jak też elementy przyrodnicze nosi
nazwę krajobrazu kulturowego. Obszary szczególnie cenne, będące wymownym świadectwem
i obrazem kultury minionych pokoleń – np. dzielnice staromiejskie wytyczone w średniowieczu, kwartały
zabudowy z zachowanymi ponadstuletnimi kamienicami, osiedla willowe z początku XX wieku, parki
miejskie z ich starymi alejami, budowlami, drzewostanem – są uznawana za tereny zabytkowe i (tak samo
jak zabytkowe budowle) objęte ochroną prawną, tzw. ochroną konserwatorską. Dzięki skutecznej
ochronie konserwatorskiej wartościowe obiekty – w tym również cenne krajobrazy kulturowe – mogą
służyć kolejnym pokoleniom bez utraty istotnych wartości historycznych, artystycznych czy naukowych.
Przede wszystkim bez utraty tego, co w zabytku najważniejsze – jego autentyzmu.
Autentyzm historycznych budowli wynika z zachowania starej materii: murów, tynków, detali
architektonicznych (np. portali, dekoracji sztukatorskich), elementów konstrukcji (np. belek stropowych,
nadproży, wsporników) i infrastruktury technicznej (np. pieców), stolarki okiennej i drzwiowej.
W przypadku zespołu urbanistycznego miarą autentyzmu jest stan zachowania dawnego przebiegu
ulic, granic parcelacyjnych, form zabudowy (tj. typu zabudowy, wysokości, ukształtowania narożnych
partii kwartału ulicznego itp.), form zieleni towarzyszącego zabudowie (takich jak skwery, szpalery
drzew przyulicznych, przedgródki, ogrody przydomowe), detali urbanistycznych (do których należą np.
ogrodzenia, nawierzchnie ulic, stare słupy ogłoszeniowe, latarnie). Im więcej przetrwało autentycznej
materii – zabudowy wypełniającej kwartały ulic, starych zadrzewień przyulicznych, starych bruków,
ogrodzeń – tym większa jest zabytkowa wartość zespołu urbanistycznego. Dlatego tak istotne jest, żeby
współczesne przekształcenia obiektów zabytkowych – nieuniknione przecież, bo obiekty te wciąż służą
zamieszkiwaniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, rekreacji itd. – nie niszczyły w bezpowrotny
sposób najcenniejszych autentycznych elementów zabytku i nie psuły jego wyglądu nieprzemyślanymi
działaniami.
Artykuł 7. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku (ogłoszona
w Dzienniku Ustaw Nr 162 poz. 1568, z późniejszymi zmianami) określa cztery formy ochrony zabytków
w Polsce:
- wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa,
- uznanie za pomnik historii,
- utworzenie parku kulturowego oraz
- ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentach
określonych przez ustawę.
Zgodnie z zapisami wspomnianej wyżej ustawy – park kulturowy służy chronieniu krajobrazu
kulturowego (z wszystkimi cennymi elementai, które stworzył człowiek i natura) lub terenów, które
wyróżniają się krajobrazowo z uwagi na zachowane zabytki, tradycyjne rozplanowanie osady, cechy
lokalnego budownictwa.
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Status parku kulturowego parku kulturowego otrzymują zazwyczaj centra staromiejskie (np. Park
Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu), zabytkowe zespoły zabudowy osiedlowej (np. Park Kulturowy
Miasto Tkaczy w Zgierzu), zespoły zabudowy rezydencjonalnej lub kościelnej wraz z ich otoczeniem (np.
Wilanowski Park Kulturowy, Park Kulturowy Kalwaria Pakoska) , cenne stanowiska archeologiczne (np.
Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie), obszary dawnych fortec (np. Park Kulturowy w Srebrnej Górze),
miejsca szczególnych wydarzeń historycznych (np. Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku”) i związane z wybitnymi osobistościami (np. Mickiewiczowski Park Kulturowy).
Każdego roku powstaje w Polsce kilka parków kulturowych. Do tych najnowszych należy właśnie
Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg” ustanowiony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzegu
w dniu 28 października 2016 roku. Jej tekst opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z 7 listopada 2016 roku, zaś przepisy uchwały weszły w życie po 14 dniach tj. 21 listopada 2016
roku.

Przepisy dotyczące powoływania parku kulturowego
w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Art. 16.
1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały,
może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających
się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji
budowlanej i osadniczej.
2. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia,
o których mowa w art. 17 ust. 1.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporządza
plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy.
4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę
organizacyjną do zarządzania parkiem.
5. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie zgodnych
uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być utworzony.
6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Art. 17.
1. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:
1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej,
handlowej lub usługowej;
2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną
parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku
i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
4) składowania lub magazynowania odpadów.
2. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów
i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 131–134 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).
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2.

Jakie korzyści wynikają z utworzenia parku kulturowego

Tworzenie parków kulturowych ma dwa zasadnicze cele:
1. pozwala skuteczniej chronić obszary krajobrazu kulturowego miejskiego, wiejskiego,
pofortecznego, sakralnego itp., z ich elementami zabytkowymi i przyrodniczymi – z korzyścią
dla mieszkańców i osób przyjezdnych, z myślą o dzisiejszych i przyszłych pokoleniach;
2. służy lepszemu promowaniu walorów gminy stanowiących atrakcję turystyczną.
Ochrona w ramach parku kulturowego poprawia jakość miejsca zamieszkania. Regulacje
wprowadzane poprzez ustanowienie parku kulturowego sprawiają, że przestrzenie publiczne (ulice, place,
zieleńce) stają się bardziej przyjazne mieszkańcom: schludniejsze i wygodniejsze do użytkowania. Znika
męczący natłok tablic i napisów reklamowych, wielość chaotycznie rozmieszczonych anten satelitarnych.
Można podziwiać elewacje budynków zabytkowych w całej okazałości. Kolorystyka markiz i parasoli
przy lokalach handlowych i usługowych uzyskuje bardziej jednorodną postać. Znikają uciążliwe formy
reklamowania działalności gospodarczej: pojazdy z planszami i stojaki reklamowe zawężające przestrzeń
ulic i chodników, światła pulsujące w dzień i noc, głośniki emitujące muzykę i treści reklamowe.
Park kulturowy to także jedna z form przyciągnięcia turystów, którzy traktują status parku
kulturowego jako rekomendację, gwarancję atrakcyjności, zapewnienie, że warto tu przyjechać, swoisty
znak jakości (taką moc przyciągania mają městské / vesnické památkové zony i památkové rezervace w Republice
Czeskiej). Możemy to najlepiej i docenić w dzisiejszych czasach, gdy coraz bardziej popularna staje się
tzw. turystyka kulturowa, czyli (wg Wikipedii) dziedzina turystyki skierowana na odwiedzanie i poznawanie
miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach, m.in. ukierunkowana na obcowanie z dziedzictwem
kulturowym – poznawanie obiektów zabytkowych (postindustrialnych, religijnych, wojskowych, zamków, pałaców,
zabudowy miejskiej i wiejskiej, krajobrazów kulturowych, parków i ogrodów itp.).
Na rozkwicie turystyki kulturowej korzystają lokalni przedsiębiorcy. Większy ruch
turystyczny to (przynajmniej sezonowo) większy popyt na usługi gastronomiczne i noclegowe, produkty
regionalne i szeroko rozumiane działania artystyczne. Turyści zwiększają zyski publicznych i prywatnych
instytucji kulturalnych, odwiedzają bowiem muzea, uczestniczą w koncertach, spektaklach, festiwalach.
Zwiększony ruch turystyczny inspiruje często lokalne władze i stowarzyszenia do organizowania imprez,
które służą nie tylko przyjezdnym, lecz również samym mieszkańcom (np. Dni Twierdzy Kłodzkiej
w Kłodzku, Święto Chleba i Piernika w Jaworze). Tak więc tytuł parku kulturowego pośrednio wspomaga
działania przedsiębiorców i przedsięwzięcia lokalnych instytucji kultury – z korzyścią dla mieszkańców.
Status parku kulturowego może przynieść wymierną korzyść władzom gminy
(a pośrednio też mieszkańcom) ponieważ jest wsparciem w zarządzaniu i utrzymywaniu przestrzeni
miejskiej oraz w promowaniu atrakcji miasta:
- stanowi argument w staraniach o fundusze publiczne przeznaczone na ochronę zabytków (np. ze środków
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
- pozwala skuteczniej chronić zabytki , np. poprzez lepsze skoordynowanie działań urzędu miejskiego
i urzędu konserwatorskiego; także za sprawą większej świadomości właścicieli i użytkowników zabytków;
- sprzyja promowaniu miejscowości, prezentowaniu jej atrakcyjności i wyjątkowości (o której często
informuje nazwa przyjęta dla parku kulturowego), co nie tylko przyciąga turystów, ale może też stanowić
zachętę dla inwestorów ceniących miejsca „z charakterem”, nagłośnione w mediach;
- w dalszej perspektywie – dzięki poprawie jakości przestrzeni i za sprawą działań edukacyjnych związanych
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z tworzeniem i funkcjonowaniem parku kulturowego – służy umacnianiu więzi emocjonalnych łączących
mieszkańców z miejscem zamieszkania (bo ludzie chętniej utożsamiają się z miejscowościami budzącymi
pozytywne emocje) i buduje poczucie troski o swe najbliższe otoczenie; w każdym razie pobudza świadomość
i aktywność społeczną.
Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że uregulowanie działań reklamowych w ramach
przepisów uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego służy samym przedsiębiorcom:
- jeśli wszyscy zobowiązani są reklamować swoją działalność gospodarczą w sposób ujednolicony – poprzez
jeden oszczędny szyld, napis, kaseton, wysięgnik itp. – to znika konieczność konkurowania na tym polu:
„zagłuszania” konkurenta i przyciągania uwagi widza tablicą jeszcze większą, bardziej krzykliwą, mocniej
wysuniętą w przestrzeń ulicy;
- mody i gusta zmieniają się – sposoby reklamowania popularne jeszcze przed kilkoma laty, dziś uchodzą
za (łagodnie mówiąc) niemodne (np. plastikowe rzeźby kucharzy i monstrualnych lodów włoskich, wielkie
nadmuchiwane balony z logo firmy). Rozwiązania preferowane dziś też za kilka lat stracą walor nowości
i siłę przyciągania widza – zmiana reklamowego wystroju i tak okaże się niezbędna; warto przy tej okazji
inwestować w rozwiązania bardziej powściągliwe, ale ponadczasowe;
- żywotność nośników reklamowych jest ograniczona trwałością materiałów, ich odpornością na warunki
atmosferyczne – prędzej czy później istniejącą reklamę trzeba będzie wymienić na nową;
- podniesienie estetyki ulicy to także podniesienie jej prestiżu i atrakcyjności. Jak pisze światowej sławy
socjolog miasta, Jan Gehl (w książce Życie między budynkami), ludzie chętniej przebywają tam, gdzie pojawiają
się inni ludzie. Tak więc przestrzeń atrakcyjna – nie odstręczająca przechodniów chaosem krzykliwych
reklam, przyciągająca przywróconym do ładu wyglądem fasad i nawierzchni – może stać się miejscem, gdzie
chętniej się robi sprawunki, spotyka ze znajomymi, przesiaduje w ogródku gastronomicznym. Poruszając
się pieszo – pisze Jan Gehl – zwracamy uwagę na szczegóły w naszym otoczeniu – dlatego tak ważna jest
jakość wykonania nośników reklamowych (które warto zmodernizować w ramach dostosowywania się
do zapisów uchwały);
- poprawa ładu przestrzennego czyniąca miejsce bardziej atrakcyjnym może wpływać na wzrost wartości
nieruchomości.
Coraz częściej standardy i dobre praktyki postępowania z obiektami zabytkowymi można znaleźć
w poradnikach i informatorach opracowywanych przez lokalne władze lub instytucje albo stowarzyszenia
zajmujące się ochroną dziedzictwa narodowego, w tym krajobrazu kulturowego, na przykład:
- Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach
zabytkowych, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2015;
- Szyldy na Starym Mieście w Warszawie, Publikacja Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, 2015;
- Jak prawidłowo gospodarować starymi budynkami. Poradnik dla użytkowników obiektów objętych ochroną
konserwatorską, Urząd Miasta Ruda Śląska 2015.
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3.

Jak przebiegają granice brzeskiego Parku Kulturowego

Obszar brzeskiego Parku Kulturowego został wyznaczony tak, aby objąć ochroną najbardziej
wartościowe historyczne zespoły urbanistyczne – cenne z uwagi na starą metrykę, stan zachowania sieci
ulic, parcelacji i zabudowy, ich wartość historyczną – a zarazem reprezentatywne dla różnych okresów
historii miasta. Zdecydowano przy tym podzielić rozległy obszar Parku Kulturowego na trzy strefy tak,
aby zróżnicować zapisy zgodnie z rangą i specyfiką poszczególnych fragmentów miasta (takie strefowanie
to innowacja niestosowana wcześniej przy tworzeniu parków kulturowych).
Strefę I tworzą:
- dzielnica staromiejska (czyli teren miasta z czasu lokacji w połowie XIII w.) położona między
ul. Bolesława Chrobrego a korytem Odry, skupiająca najstarsze i najważniejsze brzeskie zabytki architektury;
- tereny zieleni parkowej (z pozostałościami fortyfikacji bastionowych z XVI-XVIII w.) czyli Park
Nadodrzański, Park Nad Fosą i Park Centralny (z XIX w.), a także dawne tereny poforteczne w rejonie ulic
Kamiennej i F. Krzyszowica;
- Kępa Młyńska i Wyspa Jeżynowa wraz z Kanałem Młynówki i budowlami hydrotechnicznymi
(czyli najstarsza strefa przemysłowa Brzegu sięgająca początkami XIII w.).
Strefę II tworzą:
- rejon Placu Drzewnego (czyli miejsce po prawobrzeżnych fortyfikacjach twierdzy Brzeg);
- rejon ulic Jana Pawła II i Piastowskiej, z dobrze zachowanym zespołem okazałych willi miejskich
z 2. połowy XIX wieku;
- rejon ulic Robotniczej, Kardynała S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej, z zabudową wznoszoną
ok. 1870-1930, obejmującą m.in. obiekty użyteczności publicznej (gmachy szkół i dawnych lazaretów
wojskowych), zabudowę willową i wielorodzinną, w tym zespół świetnie zachowanych domów czynszowych
z 1. ćwierci XX wieku usytuowany między ulicami Wolności, Robotniczą, Marszałka J. Piłsudskiego;
- rejon pl. Dworcowego z zachowaną i dobrze utrzymaną zabudową nowego dworca kolejowego
(z lat 60. XX w.);
- rejon ulic Powstańców Śląskich i księcia Jerzego II (czyli zachodni fragment dawnego
Przedmieścia Opolskiego), z prawie nienaruszoną zabudową domów czynszowych z początku XX wieku
(wzdłuż ul. Ks. Jerzego II).
Strefę III tworzą:
- rejon ul. Strzeleckiej (czyli tereny dawnej siedziby i strzelnicy bractwa kurkowego) z budynkiem byłej
gospody i zespołem zabudowy mieszkaniowej z lat 20. XX wieku;
- rejon ulicy Trzech Kotwic (jej historyczna nazwa nawiązuje do godła herbowego Brzegu)
z zabudową przemysłową, pozostałościami dawnego browaru miejskiego, willami z 2. połowy XIX wieku
oraz kamienicami czynszowymi z 1. ćwierci XX wieku (wzdłuż ul. Szkolnej);
- kwartał zabudowy tzw. Czerwonych Koszar z końca XIX wieku;
- Park Wolności i Stadion Miejski wraz z aleją wzdłuż ul. Kilińskiego czyli miejskie tereny
rekreacyjne z 1. połowy XX wieku.
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Wszystkie trzy strefy Parku Kulturowego były już wcześniej objęte nadzorem Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków – znalazły się w obrębie stref ochrony konserwatorskich określonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu oraz w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie tym znajdują się prawie wszystkie brzeskie zabytki architektury
chronione na mocy wpisu do rejestru zabytków i większość obiektów wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków.

Ryc. 1. Granice Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg (Załącznik 1. do uchwały o utworzeniu Parku
Kulturowego).
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4.

Elementy przestrzeni definiowane w Uchwale

Reklama - upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby,
przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;
Tablica reklamowa - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz
z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji
reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane
na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów
codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
Urządzenie reklamowe - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych
przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
Szyld - tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej
na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują;
Litery przestrzenne - urządzenia w formie liter złożone z poszczególnych elementów niepołączonych
lub połączonych ze sobą, tworzących napis z przeźroczystym tłem, zamontowane trwale na elewacji.
Kaseton - urządzenie o zamkniętej konstrukcji przestrzennej, z podświetleniem wewnętrznym lub bez;
Wysięgnik - urządzenie typu semafor, składające się z kasetonu lub tabliczki zawieszonych na metalowym
ramieniu nawiązującym swoją formą do stylistyki architektonicznej danego budynku, umieszczone
prostopadle do elewacji tego budynku, zajmujące przestrzeń ulicy lub podwórza;
Mały szyld - tablica reklamowa o kształcie prostokąta w układzie poziomym o maksymalnej powierzchni
0,1 m2 , umieszczoną obok wejścia do lokalu lub bramy, powyżej 150 cm od poziomu posadzki i poniżej
górnej krawędzi otworu drzwiowego, dostosowaną do kompozycji elewacji;
Kiosk - wolnostojący obiekt budowlany nietrwale związany z gruntem, w którym prowadzona jest
działalność handlowa lub usługowa;
Nośnik SIM – element systemu informacji miasta Brzegu - rozmieszczony w przestrzeni miasta nośnik
przekazujący informacje o mieście, w szczególności: nazwy ulic i placów, adresy, kierunkowskazy ruchu
pieszego i kołowego, mapy i plany, schematy komunikacyjne, rozkłady jazdy, informację turystyczną
lub historyczną oraz informacje na temat walorów Parku Kulturowego;
Słup ogłoszeniowo-reklamowy - urządzenie w formie walca lub opisane na innej figurze, służące
do umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam i informacji;
Baner - reklama wykonaną na tkaninie lub miękkim tworzywie sztucznym;
Reklama wielkoformatowa - reklama o powierzchni przekraczającej 3 m2, wykonaną z siatki, tkaniny,
miękkiego tworzywa sztucznego, papieru, rozpiętą lub przyklejoną na konstrukcji nośnej wolnostojącej
lub zamocowanej do elewacji budynku;
Pas lokalizacji szyldu - należy przez to rozumieć część elewacji frontowej, na poziomie kondygnacji parteru
budynku, która jest zawarta między liniami prowadzonymi 15 cm powyżej górnej krawędzi obramień
otworu okiennego lub drzwiowego, a 15 cm poniżej dolnej krawędzi gzymsu bądź innego elementu
architektonicznego wydzielającego kondygnację parteru, zaś w przypadku gdy taki element niecwystępuje –
linią wyznaczoną przez poziom spodu stropu nad kondygnacją parteru budynku;
Ogródek gastronomiczny - miejsce przeznaczone do sezonowego świadczenia usług gastronomicznych.
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Ryc. 2. Rysunek obrazujący elementy przestrzeni miejskiej regulowane w Uchwale: 1. kiosk, 2. ogródek
gastronomiczny z parasolem, 3. reklamy i przesłony w witrynach, 4. słup ogłoszeniowo-reklamowy, 5. reklama
wielkopowierzchniowa lub bilbord, 6. tablica SIM, 7. baner, 8. ogrodzenie frontowe - od strony ulicy (oprac. graficzne
A. Kwaśniewska, R. Pulikowska).

Ryc. 3. Rysunek obrazujący elementy związane z elewacją budynku regulowane w Uchwale:
1. przejście bramne, 2. markiza, 3. litery przestrzenne, 4. wysięgnik, 5. Szyld lub kaseton, 6. mały szyld, 7. mobilny
nośnik reklamowy, 8. okładzina elewacji frontowej (oprac. graficzne A. Kwaśniewska, R. Pulikowska).
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5.

O czym mówią zapisy Uchwały

Poniżej omówiono tylko te zapisy, które dotyczą mieszkańców i przedsiębiorców; pominięto
przepisy odnoszące dotyczące inwestycji miejskich lub państwowych. W komentarzach do Uchwały
przyjęto sposób zapisu zgodny z zasadami techniki prawodawczej - omówienia odnoszą się do przepisów
zapisanych w układzie jednostek redakcyjnych, czyli: paragraf – § 1, ustęp – 1, punkt – 1) oraz litera – a).

5.1.

Ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia działalności handlowej,
usługowej i gospodarczej oraz utrzymania obiektów
§ 5. Zakazy i ograniczenia obowiązujące w obszarze Parku Kulturowego.

1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia działalności handlowej, usługowej
i gospodarczej oraz utrzymania obiektów:
1) zakazuje się handlu poza budynkami oraz w przejściach i bramach przejazdowych, z wyjątkiem:
a) miejsc, w których dopuszcza się handel poza budynkami, wyznaczonych w załączniku nr 2,
b) handlu stanowiącego część zorganizowanych uroczystości państwowych i religijnych oraz imprez
o charakterze niekomercyjnym,
c) wystawiania i oferowania do sprzedaży pamiątek, książek, produktów spożywczych oraz kwiatów przed
lokalami handlowymi przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i w tym lokalu;
2) zakazuje się działalności gastronomicznej poza budynkami oraz w przejściach i przejazdach bramowych, z wyjątkiem:
a) działalności pojazdów mobilnych w miejscach wskazanych w załączniku nr 2,
b) działalności gastronomicznej stanowiącej część zorganizowanych uroczystości państwowych i religijnych
oraz imprez o charakterze niekomercyjnym,
c) ogródków gastronomicznych.

Zapisy zakazujące prowadzenia handlu oraz działalności gastronomicznej poza budynkami
(§ 5 ust. 2) dotyczą takich form sprzedaży jak:
- handel obnośny – gdy osoba sprzedająca nie ma stałego miejsca sprzedaży ani pojazdu i sprzedaje towar
prosto z walizki, torby, kieszeni;
- handel uliczny – np. z ustawionego na ulicy stolika, rozłożonej plandeki;
- handel obwoźny – z wykorzystaniem pojazdów służących za sklep, stragan itp.;
- mobilna gastronomia – czyli sprzedaż napojów i potraw z pojazdów, np. przyczep rowerowych albo
samochodów zwanych food-truck.
Działalność taka może być uciążliwa dla mieszkańców i osób przyjezdnych – np. z powodu
natarczywości handlarzy-domokrążców, zajmowania przestrzeni chodnika lub przejścia / przejazdu
bramnego, blokowania miejsc parkingowych – i z pewnością nie służy estetyce przestrzeni miejskiej.
Zezwala się na prowadzenie działalności handlowej poza budynkami w następujących miejscach
wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały [§ 5 ust. 2 pkt 1 lit. a]:
1. Rynek;
2. południowa część Placu Zamkowego – na przedłużeniu ul. Zamkowej;
3. ul. Długa na odcinku pomiędzy ul. 3 Maja, a Bolesława Chrobrego;
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4. Plac Młynów;
5. północna strona Placu Dworcowego;
6. ul. Zamkowa;
7. ul. Mleczna;
8. targowiska przy ul. Trzech Kotwic.
Zezwala się na świadczenie usług gastronomicznych z pojazdów mobilnych w miejscach
wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały [§ 5 ust. 2 pkt 2 lit. a]:
1. Plac Młynów;
2. północna strona Placu Dworcowego;
3. obszar Parku Wolności, Parku Centralnego, Parku nad Odrą; Parku Chrobrego;
4. obszar Stadionu;
5. Plac Drzewny;
6. Plac nad Odrą;
7. Ogrody Zamkowe.
Zezwala się na wystawianie i oferowanie do sprzedaży pamiątek, książek, produktów
spożywczych oraz kwiatów przed lokalami handlowymi, które służą do prowadzenia takiej
działalności handlowej [§ 5. ust. 2. pkt 1. lit. c.] (np. można przed księgarnią wystawić stojak z książkami,
przed kwiaciarnią – naczynia z kwiatami itp.; przestrzeń przed piekarnią może służyć do oferowania
obwarzanków, ale nie do sprzedaży książek czy sprzętu AGD).
Zezwala się na prowadzenie działalności gastronomicznej w ogródkach gastronomicznych [§ 5 ust.
2 pkt 2 lit. c].
Uchwała dopuszcza też prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej poza miejscami
wyznaczonymi w załączniku nr 2 w ramach uroczystości państwowych i religijnych oraz imprez o charakterze
niekomercyjnym [§ 5. ust. 2. pkt 1., lit. b. i pkt 2. lit b.]. Taka okazjonalna działalność dodaje imprezom bądź
uroczystościom kolorytu i może stanowić pożądaną w danym momencie ofertę handlową lub usługową.

Ryc. 4. Przykład działalności handlowej na ul. Długiej w Brzegu (fot. Ł. Dworniczak).
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5.2.

Obiekty tymczasowe

§ 5. 2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych,
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz utrzymania obiektów:
1) na obszarze I i II strefy zakazuje się sytuowania obiektów tymczasowych, w tym: kiosków, straganów,
estrad, namiotów oraz innych zadaszeń, kontenerów handlowych, wiat handlowych, przyczep handlowousługowych, obiektów sanitarnych z wyjątkiem:
a) obiektów stanowiących część zorganizowanych uroczystości państwowych i religijnych
oraz imprez o charakterze niekomercyjnym,
b) obiektów służących do obsługi placu budowy - jedynie na czas trwania budowy, pod warunkiem
zachowania właściwego stanu technicznego oraz czystości tych obiektów,
c) kiosków zgodnych z załącznikiem nr 5 do uchwały;

W zabytkowych przestrzeniach miejskich problemem są obiekty tymczasowe: kioski stragany,
namioty i inne zadaszenia oraz przenośne estrady, wiaty handlowe, przyczepy handlowousługowe, toalety przenośne (np. typu toi-toi). Z powodu przypadkowej formy lub nieprzemyślanej
lokalizacji często psują one estetykę miejsca, przesłaniają najbardziej atrakcyjne widoki. Dlatego w obrębie
strefy I i II Parku Kulturowego zakazuje się sytuowania obiektów tymczasowych – za kilkoma wyjątkami:
- wolno ustawiać tylko takie obiekty tymczasowe, które służą zorganizowanym uroczystościom państwowym
i religijnym oraz imprezom o charakterze niekomercyjnym (§ 5. ust. 2. pkt 1. lit. a.);
- wolno ustawiać obiekty tymczasowe, które służą do obsługi placu budowy (np. stawiać kontenery
budowlane dla pracowników i toalety przenośne) – ale jedynie na czas trwania tej budowy i pod warunkiem,
że swym stanem technicznym i stanem czystości nie będą szpecić otoczenia (§ 5. ust. 2. pkt 1. lit. b.);
- wolno ustawiać kioski, które mają formę zgodną z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 do Uchwały
(zob. niżej).
Przepisy dotyczące obiektów tymczasowych będą egzekwowane od 21 listopada 2019 roku tj.
po trzech latach od wejścia przepisów Uchwały w życie.

Ryc. 5. Rysunek obrazujący przykładowe elementy tymczasowe, do których odnosi się tekst Uchwały
(oprac. graficzne A. Kwaśniewska).

Ryc. 6. Przykład tymczasowego straganu, o którym mówi tekst Uchwały (fot. Ł. Dworniczak).
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5.3.

Kioski i umieszczanie na nich reklam

Wymagane cechy kiosków sytuowanych na terenie Parku Kulturowego, określa Załącznik nr
5 do Uchwały. Nie narzuca jednego wzorca, lecz określa gabaryty, kolorystykę, zalecane rozwiązania
kompozycyjne, dopuszczalne elementy zewnętrznego wystroju (np. markizy). Pozwoli to ujednolicić formę
tego typu obiektów oraz nadać im nowoczesną, oszczędną postać, która dobrze wpisze się w zabytkową
przestrzeń. Oto parametry kiosków dopuszczonych w obszarze Parku Kulturowego:
1. architektura kiosku powinna cechować się nowoczesną, oszczędną stylistyką i lekką formą;
2. rzut kiosku musi cechować się formą zwartą, bez przybudówek;
3. wymagana bryła kiosku to prostopadłościan;
4. wymagane są elewacje płaskie z elementami konstrukcyjnymi odbiegającymi od płaszczyzny
elewacji nie więcej niż 3 cm;
5. wymagany jest dach płaski lub dach o nachyleniu nieprzekraczającym 10%, osłonięty blendą
zlicowaną z elewacjami;
6. wysokość blendy wieńczącej bryłę kiosku nie może przekraczać 50 cm;
7. wysokość kiosku nie może przekraczać 285 cm;
8. szerokość elewacji frontowej musi mieścić się w przedziale od 275 cm do 500 cm; wymagane jest
aby szerokość elewacji frontowej nie była mniejsza od wysokości kiosku (np. kiosk o wysokości
2,5 m musi mieć elewację frontowa o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m);
9. w I strefie Parku Kulturowego powierzchnia użytkowa kiosku nie może przekraczać 5,5 m²
(takie warunki spełniają kioski o wymiarach rzutu np. 2,75 m x 2,0 m = 5,5 m²; 2,5 m x 2,2 m = 5,5 m²).
10. w II i III strefie Parku Kulturowego powierzchnia użytkowa kiosku nie może przekraczać 15
m² (takie warunki spełniają kioski o wymiarach rzutu np. 5,0 m x 3,0 m = 15 m²; 3,87 m x 3,87 m = ok.
15 m²);
11. zaleca się aby otwór przeznaczony do obsługi klientów umieszczony był symetrycznie w pionowej
osi elewacji frontowej (tzn. dokładnie pośrodku długości ściany frontowej);
12. ogranicza się formę zadaszenia zewnętrznego do zwijanej markizy przeciwsłonecznej
lub składanego daszku, umieszczonych symetrycznie w pionowej osi elewacji frontowej;
wymagane jest aby zadaszenie po złożeniu licowało się z elewacją (tzn. nie wystawało poza płaszczyznę
ściany); dolna krawędź zadaszenia po pełnym rozwinięciu powinna znajdować się na minimalnej
wysokości 240 cm od podłoża;
13. wymagane jest aby cokół stanowił spójną całość z konstrukcją kiosku i nawiązywał do niej
kolorem, lico cokołu nie może wystawać poza obrys kiosku;
14. wymagany jest jednolity kolor wszystkich elementów nieprzeszklonych widocznych
z zewnątrz: grafitowy, ciemnoszary, ciemnozielony lub oliwkowy;
15. dopuszcza się lokalizację treści reklamowych jedynie w wyznaczonych miejscach:
- w I i II strefie Parku Kulturowego można lokalizować treści reklamowe w następujący sposób:
* na blendzie wieńczącej bryłę kiosku na elewacji frontowej oraz w jednolitej kolorystyce,
odpowiadającej definicji szyldu,
* na elewacjach poza frontową (np. na elewacji bocznej) w postaci maksymalnie dwóch pól
reklamowych o powierzchni nie przekraczającej 1,2 m² każde,
* za witryną jeżeli dotyczą one oferowanego asortymentu.
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- w III strefie Parku Kulturowego nie wprowadzono ograniczeń odnośnie umieszczania reklam na kioskach
(zob. § 5 ust. 3 pkt 2).
§ 5. 3. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania
nośników reklamowych:
[…]
2) w I i II strefie Parku Kulturowego ogranicza się stosowanie szyldu na kiosku lub tablicy reklamowej
na elewacji kiosku do formy zgodnej z załącznikiem nr 5;

Przepisy tę będą obowiązywały od 21 listopada 2019 roku.

Ryc. 7. Przykładowy wygląd kiosku zgodnego z Uchwałą (oprac. graficzne A. Kwaśniewska).

17

5.4.

Ogrodzenia frontowe

§ 5. 2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych,
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz utrzymania obiektów:
[…]
2) zakazuje się stosowania ogrodzeń z: siatki drucianej, paneli drucianych (ażurowych lub pełnych),
tworzyw sztucznych, drewna, paneli lamelowych, prefabrykatów betonowych oraz blach trapezowych
lub falistych do wydzielenia parceli od terenów ulic i placów z wyłączeniem placów budowy;
Ryc. 9. Proponowane formy ogrodzeń frontowych (rys. A. Kwaśniewska).

Na estetykę miasta istotnie wpływa forma ogrodzeń wydzielających parcele od ulic i placów.
Dlatego na terenie Parku Kulturowego nie wolno stosować ogrodzeń kłócących się z zabytkowym
charakterem miejsca:
- z siatki drucianej,
- z paneli drucianych,
- z tworzyw sztucznych,
- z drewna,
- paneli lamelowych (z drewnianych ram i listew),
- z prefabrykatów betonowych,
- z blach trapezowych lub falistych,
za wyjątkiem ogrodzeń zabezpieczających plac budowy (które stawia się tylko na czas trwania inwestycji
budowlanej).
Na ogrodzeniach frontowych wznoszących się w obrębie Parku Kulturowego nie wolno
umieszczać reklam, np. banerów, tablic lub szyldów (§ 5 ust. 3 pkt 8).

Ryc. 8. Przykłady rozwiązań niedozwolonych dla ogrodzeń frontowych na terenie Parku Kulturowego : siatka
druciana, panel druciany, tworzywa sztuczne, drewno, panel lamelowy, prefabrykaty betonowe.
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Ryc. 10. 11. i 12. Przykłady historycznych ogrodzeń w Brzegu (fot. Ł. Dworniczak).
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5.5.

Rolety, stolarka okienna i drzwiowa oraz okładziny na elewacjach

§ 5. 2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych,
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz utrzymania obiektów:
[…]
8) w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków zakazuje
się:
a) montażu rolet po zewnętrznej stronie otworów okiennych i drzwiowych,
b) wymiany zabytkowej stolarki otworowej, w tym: okien, drzwi, witryn sklepowych, wrót
bramowych, z ich elementami konstrukcyjnymi i dekoracyjnymi, jeśli ich stan zachowania i stan
techniczny umożliwia skuteczną restaurację; w przypadku, gdy stan zachowania zabytkowej
stolarki otworowej uniemożliwia jej restaurację, nowa stolarka otworowa powinna stanowić jej
odtworzenie,
c) stosowania na elewacjach okładzin innych, niż uzasadnione historyczne, w tym: płytek
ceramicznych, gresu, paneli drewnianych, paneli z tworzyw sztucznych itp.;

W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Uchwała ogranicza bądź zakazuje działań, które wpływają istotnie na wygląd budynków:
- nie wolno montować rolet po zewnętrznej stronie otworów okiennych i drzwiowych – takie
rolety całkowicie zmieniają tradycyjną formę wnęk, przesłaniają elementy stolarki;
- nie wolno wymieniać zabytkowej stolarki okien, drzwi, witryn sklepowych, wrót bramowych
oraz ich elementów konstrukcyjnych lub dekoracyjnych – w sytuacji, gdy stan techniczny stolarki pozwala
na jej zachowanie (po ewentualnej konserwacji lub restauracji);
- wolno wymienić zabytkową stolarkę lub jej elementy (o których mowa wyżej) tylko wtedy,
gdy zły z powodu złego stanu technicznego renowacja jest niemożliwa – konieczne jest jednak
powtórzenie historycznej formy i konstrukcji;
-nie wolno pokrywać elewacji współczesnymi okładzinami – np. z płytek ceramicznych, gresu,
paneli drewnianych, paneli z tworzyw sztucznych; możliwe jest jedynie odtworzenie stanu historycznego
tzn. przywrócenie usuniętej lub zniszczonej okładziny z czasu budowy lub modernizacji przeprowadzonej
sprzed 1945 r., z zastosowaniem takich materiałów i form, które odpowiadają stanowi historycznemu.
Pamiętać trzeba, że wszelkie prace wpływające na wygląd, konstrukcję, rozplanowanie czy
infrastrukturę techniczną budowli wpisanej do rejestru zabytków wymagają zgody Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków, a w przypadku Brzegu – zgody Powiatowego Konserwatora Zabytków. Właściciele
nieruchomości, którzy otrzymali zgody na lokowanie obiektów niezgodnych z Uchwałą (np. rolet, okładzin)
przed jej wejściem w życie nie będą musieli wymieniać tych elementów.

Ryc. 13. Przykład działań reklamowych niezgodnych z Uchwałą: zamontowano rolety w otworach okiennych
i w otworze drzwiowym, zaś na elewacji - zbyt liczne tablice reklamowe i kaseton przekraczający połowę szerokości
elewacji budynku (fot. Ł. Dworniczak).

Ryc. 14. Przykład działań niezgodnych z Uchwałą: zastosowano okładzinę z płytek ceramicznych oraz niewłaściwy
kaseton - zbyt szeroki i wykraczający z pasa lokalizacji szyldu (fot. Ł. Dworniczak).
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5.6.

Elementy techniczne lokowane na elewacjach i ogrodzeniach

§ 5. 2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych,
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz utrzymania obiektów:
[…]
9) zakazuje się lokalizacji na elewacjach frontowych i połaciach dachowych od strony frontowej budynku
oraz ogrodzeniach elementów technicznego wyposażenia budynku, w tym: anten, anten satelitarnych,
masztów, urządzeń klimatyzacji, instalacji elektrycznych, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
z wyjątkiem:
a) kamer, urządzeń alarmowych, urządzeń przeciwpożarowych oraz urządzeń służących oświetleniu
lub iluminacji budowli,
b) skrzynek przyłączy pod warunkiem zlicowania ich przedniej ścianki z elewacją
oraz dostosowania ich koloru do koloru elewacji,
c) nośników SIM;
10) zakazuje się lokalizacji na elewacjach i połaciach dachowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków
lub gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych przy: ul. Dzierżonia, ul. Młynarskiej i Pl. Młynów
elementów technicznego wyposażenia budynku, w tym: anten, anten satelitarnych, masztów, urządzeń
klimatyzacji, instalacji elektrycznych, przewodów dymowych i wentylacyjnych, z wyjątkiem:
a) kamer, urządzeń alarmowych, urządzeń przeciwpożarowych oraz urządzeń służących oświetleniu
lub iluminacji budowli,
b) skrzynek przyłączy pod warunkiem zlicowania ich przedniej ścianki z elewacją
oraz dostosowania ich koloru do koloru elewacji,
c) nośników SIM,
d) zbiorczych anten wraz z konstrukcją służącą ich montażowi;

Ochrona zabytkowych przestrzeni miejskich wymaga wprowadzenia ograniczeń odnośnie
urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku i umieszczonych od zewnątrz. Nadmiar takich
instalacji zawsze narusza walory architektoniczne budynku i szpeci krajobraz ulicy.
Elementy technicznego wyposażenia budynku objęte ograniczeniami i zakazami to:
- anteny: satelitarne, telewizji naziemnej, radiowe,
- maszty,
- urządzenia klimatyzacji,
- instalacje elektryczne,
- zewnętrzne przewody dymowe i wentylacyjne (§ 5 ust. 2 pkt. 9).
Takich elementów nie wolno stosować:
- na elewacjach frontowych i połaciach dachowych od strony frontowej we wszystkich budynkach w obrębie
całego Parku Kulturowego (§ 5 ust. 2 pkt. 9),
- na wszelkiego typu ogrodzeniach frontowych w obrębie całego Parku Kulturowego (§ 5 ust. 2 pkt 9),
- na wszystkich elewacjach i połaciach dachowych budynków, które znajdują się przy ul. Dzierżona, ul.
Młynarskiej, pl. Młynów i są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (§ 5 ust. 2 pkt
10).
Wolno stosować instalacje, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa, stanowią niezbędną
infrastrukturę techniczną budynku lub służą identyfikacji budowli. Do takich dopuszczonych przez Uchwałę
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elementów należą:
- kamery, urządzenia, alarmowe, urządzenia przeciwpożarowe i urządzenia służące oświetleniu / iluminacji
budowli (§ 5 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 10 lit. a);
- skrzynki przyłączy technicznych – ale pod warunkiem, że ich przednia ścianka będzie zlicowana z elewacją
(nie będzie wystawać ani nie będzie cofnięta w głąb ściany) (§ 5 ust. 2 pkt 9 lit. b i pkt 10 lit. b);
- nośniki Systemu Informacji Miejskiej (SIM) czyli tabliczki z adresem budynku, z nazwą ulicy, tablice
informujące o historii obiektu, gabloty z informacjami dla mieszkańców itp. (§ 5 ust. 2 pkt 9 lit. c i pkt 10
lit. c).
W przypadku anten satelitarnych i naziemnych – należy dążyć do zastępowania ich zbiorczym
systemem do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej. Takie rozwiązanie zazwyczaj umożliwia dostęp
do darmowych pakietów telewizji, a z uwagi na konkurencję cenową między firmami oferującymi pakiety
multimediów (telewizja, Internet, telefon) wspólnoty mieszkańców mogą wynegocjować korzystną cenę.
Ponadto w przypadku instalacji zbiorczej koszty serwisu ponoszone przez pojedynczego użytkownika są
niższe, niż w przypadku naprawy anten indywidualnych.
W budynkach przy ul. Dzierżona, ul. Młynarskiej i Placu Młynów jest dozwolone stosowanie
zbiorczych anten wraz z konstrukcją służącą do ich montażu przy (§ 5 ust. 2 pkt 10 lit. d), zaleca się jednak,
żeby nie umieszczać ich od frontowej strony budynku. Na pozostałym obszarze Parku Kulturowego anteny
zbiorcze można montować poza frontową stroną budynku.
Istniejące instalacje (zamontowane bez stosownych zezwoleń) winny być zdemontowane w ciągu
trzech lat w strefie I i II oraz czterech lat w strefie III (patrz przepisy końcowe).

Ryc. 15. Rysunek obrazujący elementy degradujące krajobraz miejski , które będą ograniczane na obszarze Parku
Kulturowego w Brzegu, zwłaszcza od strony ulic i placów. 1. maszty antenowe i anteny satelitarne, 2. markizy
z reklamami, 3. kominy wentylacyjne lub dymowe, 4. wysokie wygrodzenia ogródków gastronomicznych i reklamy
na parasolach, 5. urządzenia klimatyzacyjne i instalacje elektryczne, 6. witryny w całości zaklejane reklamami, 7. rolety
w otworach okiennych i drzwiowych, 8. okładziny z współczesnych materiałów na elewacjach, 9. skrzynki przyłączy
technicznych niezgodne z uchwałą (oprac. graficzne A. Kwaśniewska, R. Pulikowska).
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5.7.

Parasole, markizy, ogródki gastronomiczne i pojemniki na śmieci

§ 5. 2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych,
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz utrzymania obiektów:
11) w I i II strefie Parku Kulturowego zakazuje się:
a) lokowania pojemników na odpady poza wiatami lub konstrukcjami osłaniającymi,
b) stosowania parasoli i markiz innych niż wyłącznie z materiałów tekstylnych o jednolitej barwie
zgodnej z załącznikiem nr 3 do uchwały, ze znakami firmowymi lub napisami tylko na elementach
zwisających (lambrekinach);
12) w I strefie Parku Kulturowego zakazuje się stosowania w ogródkach gastronomicznych wygrodzeń
innych niż ażurowe, o wysokości do 90cm lub z ruchomych donic z formami żywej zieleni;
13) zakazuje się używania świateł pulsacyjnych z wyłączeniem zastosowań na potrzeby instalacji
świątecznych lub imprez okolicznościowych.

W I i II strefie Parku Kulturowego wolno stosować tylko takie parasole i markizy, które
- są wykonane są z tekstyliów,
- mają kolor jednolity i zgodny z wykazem barw, który zamieszczono w Załączniku nr 3 do Uchwały:
- mają znaki firmowe lub napisy tylko na lambrekinach czyli na dolnej, pionowo zwisającej części powłoki
markizy lub parasola (§ 5 ust. 2 pkt 11 lit. b).
Kolory dopuszczalne dla markiz, wskazane w Załączniku nr 3 Uchwały, to:
- kolor zgodny z jednym z kolorów na elewacji – czyli taki, jak kolor płaszczyzny ściennej lub kolor detali
architektonicznych (obramień okiennych, gzymsów),
- oliwkowy,
- ecru,
- brązowy
- czerwony,
- bordowy.
Kolory dopuszczalne dla parasoli, wskazane w Załączniku nr 3 Uchwały, to:
- oliwkowy,
- ecru,
- brązowy.
Zgodnie z Uchwałą nie wolno stosować,
- np. parasoli z powłoka plastikową, markiz blaszanych,
- parasoli lub markiz w kolorze, którego nie uwzględnia Załącznik nr 3 do Uchwały (np. w kolorze
czerwonym, zielonym, niebieskim – za wyjątkiem sytuacji, gdy taki kolor występuje na elewacji budynku),
- parasoli i markiz, które mają jakiekolwiek znaki firmowe lub napisy na powłoce tworzącej zadaszenie.
W celu ochrony widoków na wnętrza ulic i budynki w zabytkowej części miasta – uregulowano
postać ogrodzeń stosowanych do wydzielenia ogródków gastronomicznych. W I strefie Parku Kulturowego
wolno stosować takie wygrodzenia ogródków gastronomicznych, które:
- są wykonane z elementów ażurowych i mają wysokość nie przekraczającą 90 cm,
- są wykonane z ruchomych donic mieszczących żywą roślinność (§ 5 ust. 2 pkt 12).
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Zgodnie z Uchwałą nie wolno stosować ogrodzeń:
- z paneli nieprzeziernych (np. z płyt lub przylegających do siebie listew),
- wyższych niż 90 cm,
- wykonanych np. z samych elementów ceramicznych lub z donic wypełnionych sztuczną roślinnością
Niepożądanym „szumem informacyjnym” w przestrzeni miasta są światła pulsacyjne stosowane
w celach dekoracyjnych lub reklamowych – nie służące do ostrzegania lub informowania (taką ostrzegawczą
funkcję pełnią np. sygnały świetlne na przejściach dla pieszych, na przejazdach kolejowych, na pojazdach
uprzywilejowanych). Tylko w szczególnych, odświętnych okolicznościach takie światła można uznać
właściwy i atrakcyjny element wystroju.
Uchwała wprowadza zakaz stosowania świateł pulsacyjnych we wszystkich strefach
Parku Kulturowego.
Wolno stosować takie światła tylko w instalacjach świątecznych (np. w wystroju z okazji
świąt Bożego Narodzenia) oraz podczas zorganizowanych imprez (§ 5 ust. 2 pkt 13).
Dla ochrony wyglądu staromiejskiej i śródmiejskiej części Brzegu konieczne jest sytuowanie
kubłów na śmieci, kontenerów na odpadki itp. pojemników w miejscach specjalnie do tego celu urządzonych.
Dlatego w I i II strefie parku kulturowego nie wolno stawiać pojemników na odpady poza
wiatami śmietnikowymi lub innego rodzaju osłonami – np. bezpośrednio na chodniku, trawniku,
nawierzchni placu, podwórza (§ 5 ust. 2 pkt 11 lit. a).

Ryc. 16. 17. i 18.
Przykłady poprawnych
aranżacji frontów lokali
i wygrodzeń ogródków
gastronomicznych.
Powyżej bardzo
dobre parasole
z uwagi na kolorystykę
i umiejscowienie napisów
reklamowych
(fot. Ł. Dworniczak).
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5.8.

Reklamy na elewacji

Szyldy, litery przestrzenne, kasetony i tablice reklamowe wolno umieszczać na elewacjach
w pasie lokalizacji szyldu (patrz rysunek). Poza pasem lokalizacji szyldu mogą się znaleźć tylko w przypadku,
gdy wysokość tego pasa jest mniejsza niż 60 cm.

3. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania
nośników reklamowych:
1) w I i II strefie Parku Kulturowego zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach
i połaciach dachowych z wyjątkiem:
a) szyldów, liter przestrzennych, kasetonów i tablic reklamowych umieszczanych na elewacji
w pasie lokalizacji szyldu, w osi symetrii witryny (lub witryn, jeśli lokal posiada więcej niż
jedną witrynę), zawierających logo i/lub nazwę firmy oraz określenie rodzaju prowadzonej
działalności, na jednolitym kolorystycznie tle, o szerokości nie przekraczającej połowy szerokości
elewacji budynku oraz grubości do 4 cm licząc od lica elewacji z zastrzeżeniem, że nie mogą
być one wmurowane w elewację; ogranicza się ilość szyldów, kasetonów i tablic reklamowych
na pojedynczej elewacji do jednego dla każdego lokalu dostępnego bezpośrednio z ulicy,
b) szyldów, liter przestrzennych, kasetonów i tablic reklamowych umieszczanych na elewacji
poza pasem lokalizacji szyldu wyłącznie w przypadkach, gdy wysokość pasa lokalizacji szyldu
jest mniejsza niż 60 cm, z zachowaniem pozostałych wymagań dotyczących formy i lokalizacji
zapisanych w lit. a,
c) szyldów organów administracji publicznej, korporacji zawodowych i innych podmiotów, których
wygląd oraz treść są objęte przepisami odrębnymi,
d) małych szyldów, lokali nie mających oddzielnego wejścia do wnętrza o powierzchni
informacyjnej lub reklamowej do 0,1 m 2 , zawierających logo i/lub nazwę firmy, określenie rodzaju
prowadzonej działalności, dane teleadresowe oraz godziny prowadzenia działalności, montowanych
na elewacji obok wejścia do lokalu lub bramy, rozmieszczonych w układzie pionowym powyżej
150 cm od posadzki lub chodnika i poniżej górnej krawędzi otworu drzwiowego w jednej osi,
z zachowaniem osi symetrii między otworami elewacji lub innego elementu wystroju elewacji;
jednolita kolorystyka tła i liternictwa zgodna z załącznikiem nr 3; ogranicza się ilość małych
szyldów na elewacji do jednego dla każdego lokalu znajdującego się w budynku,
e) wysięgników montowanych na elewacji w poziomie pasa lokalizacji szyldu, w osiach pionowych
położonych równo w połowie pomiędzy otworami w elewacji, a gdy nie ma takiej możliwości
– w osi pionowych linii oddalonych do 50 cm od skraju otworu wejścia do lokalu lub witryny;
wysięgniki należy umieszczać w taki sposób, aby dolna krawędź kasetonu lub tabliczki reklamowej
znajdowała się min. 250 cm ponad poziomem posadzki chodnika, z zachowaniem do 80 cm wysięgu
(odległości od elewacji do krańca wysięgnika z semaforem); powierzchnia kasetonu lub tabliczki
reklamowej nie może przekraczać 0,3 m², a ich grubość – 3 cm; ogranicza się ilość wysięgników
na elewacji do jednego dla każdego lokalu znajdującego się w budynku,
[…]
g) gablot ekspozycyjnych i tablic ogłoszeniowych w bramach – w odległości 100 cm od elewacji
w głąb bramy;
[…]
4) w I i II strefie Parku Kulturowego zakazuje się umieszczania nośników reklamowych powyżej pasa
lokalizacji szyldu, w tym w oknach na elewacji budynku;
[…]
11) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych w odległości mniejszej niż 0,3 m od numerów
adresowych budynków i nazw ulic;
[…]
13) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych przesłaniających: detale architektoniczne, otwory
okienne, drzwiowe i wentylacyjne, nośniki SIM.
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Pas lokalizacji szyldu - część elewacji frontowej, na poziomie kondygnacji parteru budynku, która jest
zawarta między liniami prowadzonymi 15 cm powyżej górnej krawędzi obramień otworu okiennego
lub drzwiowego, a 15 cm poniżej dolnej krawędzi gzymsu bądź innego elementu architektonicznego
wydzielającego kondygnację parteru, zaś w przypadku gdy taki element nie występuje – linią wyznaczoną
przez poziom spodu stropu nad kondygnacją parteru budynku.

Ryc. 19. Położenie pasa lokalizacji szyldu oraz zasady umieszczania reklam na elewacjach. 1. pas lokalizacji szyldu
na elewacji z gzymsem międzykondygnacyjnym, 2. pas lokalizacji szyldu na elewacji bez gzymsu nad parterem, 3.
umieszczenie tablicy reklamowej w osi symetrii witryny i jej wielkość, 4. gablota w przejściu bramnym, 5. oś lokalizacji
wysięgnika, 6. oś lokalizacji małych szyldów, 7. położenie reklamy w osi środkowej drzwi wejściowych do lokalu
(oprac. graficzne A. Kwaśniewska, R. Pulikowska).
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Szyldy, litery przestrzenne, kasetony i tablice reklamowe należy zaprojektować tak aby:
- znajdowały się w osi symetrii witryny lub witryn, jeśli lokal posiada więcej niż jedną witrynę;
- umieszczone na nich treści widniały na jednolitym kolorystycznie tle i ograniczały się do logo i/lub nazwę
firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności;
- ich szerokość nie przekraczała połowy szerokości elewacji budynku;
- po zamontowaniu nie odstawały więcej niż 4 cm licząc od lica elewacji;
- nie były wmurowane w elewację budynku.
Ilość szyldów, kasetonów i tablic reklamowych na pojedynczej elewacji ograniczono do jednego
dla każdego lokalu dostępnego bezpośrednio z ulicy.
Wysięgniki mogą być montowane na elewacji:
- w poziomie pasa lokalizacji szyldu, albo
- w osiach pionowych położonych równo w połowie pomiędzy otworami w elewacji, a gdy nie ma takiej
możliwości – w osi pionowych linii oddalonych do 50 cm od skraju otworu wejścia do lokalu lub witryny.
W Uchwale przyjęto, że wysunięcie wysięgnika nie może przekraczać 80 cm, maksymalna powierzchnia
kasetonu lub tabliczki reklamowej to 0,3 m², zaś ich grubość – 3 cm;
Na każdy lokal znajdujący się w budynku może przypadać tylko jeden wysięgnik.
Małe szyldy, szyldy czyli tabliczki informujące o działalności w lokalach, które nie mają oddzielnego
wejścia, do wnętrza należy montować na elewacji obok wejścia do budynku, w układzie pionowym (tj. jedna
tabliczka nad drugą), w osi symetrii pasa ściany zawartego między dwoma otworami elewacji lub otworem
a krawędzią elewacji. Małe szyldy powinna cechować jednolita kolorystyka tła (białe, srebrne, mleczne
lub tło przeźroczyste) i liternictwa (grafitowy, czarny, brązowy lub bordowy) zgodna z Załącznikiem nr 3.
Na każdy lokal znajdujący się w budynku może przypadać tylko jeden mały szyld.

Ryc. 21. i 22. Dobre przykłady działań reklamowych (fot. A. Męcała).

Ryc. 23. i 24. Przykłady poprawnych lokalizacji szyldów (fot. A. Męcała).

Ryc. 20. Przykłady działań reklamowych niedozwolonych na obszarze Parku Kulturowego: nadmiar tablic
reklamowych, agresywne reklamy świetlne oraz stosowanie banerów reklamowych na balustradzie tarasu
(fot. Ł. Dworniczak).
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Ryc. 25. Bardzo dobry przykład działań reklamowych na elewacji (fot. Ł. Dworniczak).
Lokalizacja wszystkich elementów reklamowych jest dostosowana do architektury budynku – ich skala i kolorystyka
bardzo dobrze komponują się z pozostałymi detalami architektonicznymi na elewacji.
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5.9.

Reklamy w witrynach oknach i drzwiach lokali

3. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania
nośników reklamowych:
1) w I i II strefie Parku Kulturowego zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach
i połaciach dachowych z wyjątkiem:
[…]
f) naklejek o treściach informacyjnych lub reklamowych oraz innych nośników reklamowych
lub informacyjnych (w tym menu lokali gastronomicznych) na szybach witryn wystawowych,
okien i drzwi wejściowych do lokalu, umieszczanych od strony wewnętrznej, o powierzchni do 30%
powierzchni pojedynczego szklenia witryny, umieszczanych centralnie, w dolnej lub w górnej
części witryny,
[…]
3) zakazuje się przesłaniania światła witryn, okien lub drzwi wejściowych do lokalu z wyjątkiem:
a) stosowania zasłon lub rolet w kolorze zgodnym z elewacją lub załącznikiem nr 3,
b) stosowania szyb matowych w kolorze mlecznym,
c) stosowania folii matowej (w kolorze mlecznym) naklejanej na szybę od wnętrza;

Na obszarze Parku Kulturowego można umieszczać następujące reklamy w witrynach
oknach i drzwiach lokali od wewnątrz:
- naklejki,
- napisy na szybie,
- plakaty,
- zawieszki.
Aby umożliwić wgląd do lokalu od strony ulicy łączna powierzchnia tych reklam nie może
przekraczać 30% powierzchni pojedynczego szklenia witryny. Powinny być one umieszczone równo
pomiędzy ramami witryn lub drzwi, w centralnej lub dolnej ich części.
Gdy przesłonięcie witryn, okien lub drzwi wejściowych do lokalu jest potrzebne np. z uwagi
na charakter prowadzonej działalności (gabinet lekarski, kancelaria adwokacka itp.) - przesłony takie
można wykonać stosując:
- zasłony lub rolety w kolorze oliwkowym lub ecru;
- szyby matowe lub folie w kolorze mlecznym naklejane na szybę od wewnątrz.
Dobrą praktyką jest, aby wyżej wymienione elementy służące reklamie nawiązywały
do charakteru elewacji. Na budynkach przedwojennych dobrze mogą prezentować się rozwiązania
o formach tradycjonalnych, cechujące się ozdobnością, a przede wszystkim dopasowane do wystroju
architektonicznego fasady (np. wpasowane w pola boniowania pokrywającego elewację). Do budowli
wznoszonych współcześnie bardziej pasują reklamy o oszczędnym wzornictwie. W obu przypadkach
właściwym rozwiązaniem będzie:
- nawiązywanie do podziałów i proporcji elewacji oraz historycznego wystroju przestrzeni ulicznej;
- wykorzystanie jednorodnych materiałów;
- nawiązywanie do barw na elewacji - tak, aby reklama harmonizowała z jej kolorystyką;
- stosowanie jednorodnych barw we wszystkich elementach reklamowych;
- unikanie reklam różnobarwnych lub o krzykliwej kolorystyce.
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Ryc. 26. Zalecany sposób przesłonięcia witryny poprzez użycie szkła matowego i przykład poprawnych działań
reklamowych - treści reklamowe ograniczono do niezbędnego minimum, a ich kolorystyka nawiązuje do wystroju
elewacji (fot. Ł. Dworniczak).

Ryc. 27. Przykład niewłaściwych działań reklamowych na witrynie sklepu: powierzchnia tablicy reklamowej
przekracza 30% powierzchni witryny, zaś zielone folie naklejone na szybę przesłaniają wgląd do lokalu
(fot. Ł. Dworniczak).
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5.10.

Inne działania reklamowe

3. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania
nośników reklamowych:
[…]
5) ogranicza się umieszczanie reklamowych siatek ochronnych na rusztowaniach w trakcie trwania prac
budowlanych, związanych z: budową, przebudową, remontem lub konserwacją - do okresu 12 miesięcy;
umieszczenie reklamowych siatek ochronnych jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że treści
reklamowe nie będą zajmowały więcej niż 25% dolnej powierzchni siatki ochronnej, a na pozostałej
części siatki umieszczony zostanie wizerunek remontowanego, przebudowywanego lub wznoszonego
budynku; zakazuje się oświetlania lub podświetlania reklamowych siatek ochronnych; te same lub kolejne
działania reklamowe mogą być prowadzone na rusztowaniach nie wcześniej niż po upływie 5 lat liczonych
od ostatniego okresu, o którym mowa w niniejszym pkt;
6) zakazuje się prowadzenia działań reklamowych na materiale, siatce lub tkaninie osłaniającej rusztowanie
służące do prowadzenia robót budowlanych obejmujących dach;
7) zakazuje się umieszczania reklam wielkoformatowych oraz bannerów na elewacjach budynków
oraz na ich ścianach szczytowych;
8) zakazuje się umieszczania treści reklamowych na ogrodzeniach i wygrodzeniach, balkonach, wiatach
śmietnikowych, wolnostojących nośnikach reklamowych (w tym mobilnych), przyczepach i naczepach
oraz innych pojazdach z zamontowanymi na nich nośnikami reklamowymi, z wyjątkiem:
a) pojazdów świadczących usługi gastronomiczne podczas organizowanych imprez
oraz w miejscach wskazanych w załączniku nr 2,
b) mobilnych nośników reklamowych o wysokości nie przekraczającej 100 cm, umieszczonych
przy elewacji i w ilości nie więcej niż jeden dla jednego lokalu, prezentujących ofertę lokalu,
wystawianych na czas otwarcia tego lokalu,
d) mobilnych nośników reklamowych służących wyłącznie informacji o działaniach prowadzonych
przez instytucje kultury, edukacji i kultu religijnego,
e) słupów ogłoszeniowo-reklamowych o formie zgodnej z załącznikiem nr 4 do uchwały,
f) nośników SIM;
9) w strefie I parku kulturowego zakazuje się obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych, w tym
nośników o charakterze dźwiękowym, z wyjątkiem nośników reklamowych na pojazdach komunikacji
miejskiej;
10) zakazuje się umieszczania urządzeń nagłaśniających służących do emitowania treści reklamowych
lub informacyjnych poza budynkami;
12) zakazuje się stosowania ekranów i urządzeń odtwarzających napisy, obrazy lub animacje przy pomocy
technologii wizualnych lub audiowizualnych, z wyjątkiem:
a) elementów świetlnych oraz projekcji i oświetlenia związanego z organizowanymi imprezami
na czas trwania tych imprez,
b) nośników będących elementem kompozycji oświetlenia świątecznego,
c) nośników SIM;

Zacytowane wyżej punkty 5. i 6. dotyczą umieszczania treści reklamowych na siatkach ochronnych
pokrywających rusztowania, które są czasem stawiane jedynie po to, żeby zawieszać na nich reklamy
wielkoformatowe. W Brzegu to zjawisko jeszcze nie występuje, tak więc przyjęte zapisy mają charakter
prewencyjny. Nie chodzi jednak o zakaz wszelkich działań reklamowych, gdyż w niektórych wypadkach służą
one dobru ogółu, np. pozwalają pozyskiwać środki na remont elewacji. Dlatego dopuszczono umieszczanie
na siatkach reklam, ale pod warunkiem, że będą one zajmowały co najwyżej 25% powierzchni siatki, znajdą
się w jej dolnej części, zaś na pozostałej części siatki zostanie umieszczony wizerunek zasłoniętego budynku.
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Ryc. 28. Rysunek obrazujący elementy degradujące krajobraz i ład przestrzenny, które będą ograniczane na obszarze
Parku Kulturowego w Brzegu. 1. obwożenie reklam i stosowanie reklam dźwiękowych, 2. obnoszenie reklam,
3. banery na balkonach, 4. reklamy w zwieńczeniu budynków, 5. reklamy wielkopowierzchniowe, 6. banery
na elewacjach i ogrodzeniach, 7. ogrodzenia frontowe z materiałów zakazanych w Uchwale, 8. szyldy montowane
powyżej poziomu parteru, zbyt duże wysięgniki i pulsujące światła, 9. reklamy w oknach wyższych kondygnacji,
10. szyldy umieszczane poza osią symetrii witryny, 11. szyldy przesłaniające detale architektoniczne elewacji,
12. zaklejane witryny lokali, 13. zbyt duże tablice wolnostojące, 14. niekontrolowany handel poza budynkami.
(oprac. graficzne A. Kwaśniewska, R. Pulikowska).

Ryc. 29. Przykład dopuszczalnych działań
reklamowych na siatce pokrywającej rusztowanie
budowlane (fot. StaSta, źródło: http://dolnyslask.org.pl/6240369,foto.html)

Ryc. 30. Przykład nieakceptowanego na obszarze Parku
Kulturowego lokalizowania reklam wielkopowierzchniowych
na elewacji (fot. Ł. Dworniczak).

33

Zasady umieszczania pozostałych reklam na terenie całego Parku Kulturowego
opisano w punktach 7 i 8. W trosce o ład przestrzenny ograniczono umieszczanie reklam
na ogrodzeniach i wygrodzeniach, balkonach, wiatach śmietnikowych, wolnostojących
nośnikach reklamowych (w tym mobilnych), przyczepach i naczepach oraz innych pojazdach
z zamontowanymi na nich nośnikami reklamowymi. Wyjątki stanowią: pojazdy świadczących usługi
gastronomiczne; mobilne nośniki reklamowe (tzw. potykacze); słupy ogłoszeniowo-reklamowe
oraz nośniki Systemu Informacji Miejskiej (SIM) przyjęte w Brzegu. Przypomnijmy, że elementy SIM
informują o nazwie ulicy lub placu, adresie budynku, wskazują położenie istotnych obiektów, zawierają mapy
i plany, schematy komunikacyjne, rozkłady jazdy, informacje turystyczne lub historyczne oraz informacje
na temat walorów Parku Kulturowego. W przyszłości brzeski SIM będzie obejmował również nośniki
reklamowe typu „citylight” (podświetlane gabloty na plakaty), które zostaną harmonijnie komponowane
w przestrzeń miasta i stworzą dodatkową możliwość prowadzenia działań reklamowych w przestrzeni
publicznej.
Punkt 7. zawiera zakaz umieszczania reklam wielkoformatowych, których powierzchnia
przekracza 3m² oraz bannerów (reklamy na tkaninie lub miękkim tworzywie sztucznym) na elewacjach
budynków oraz na ich ścianach szczytowych. Przepis te odnosi się do bilbordów i reklam nadrukowywanych
na płachtach, które zawieszane są na budowlach. Zapis ten nie wyklucza lokalizacji szyldów, tablic
reklamowych i liter przestrzennych na elewacjach w strefie III Parku Kulturowego.
Przepisy zawarte w punktach od 9 do 13 mają na celu uporządkowanie przestrzeni Parku
Kulturowego z różnego rodzaju drobnych aczkolwiek uciążliwych działań. Zakazane jest:
- obwożenie i obnoszenie nośników reklamowych, w tym nośników o charakterze dźwiękowym (w strefie
I Parku Kulturowego);
- umieszczanie urządzeń nagłaśniających służących do emitowania treści reklamowych lub informacyjnych
poza budynkami;
- umieszczanie nośników reklamowych w odległości mniejszej niż 30 cm od numerów adresowych
budynków i nazw ulic;
- stosowanie ekranów i urządzeń odtwarzających napisy, obrazy lub animacje przy pomocy technologii
wizualnych lub audiowizualnych (z kilkoma wyjątkami);
- stosowanie nośników reklamowych, które przesłaniają nośniki SIM, detale architektoniczne oraz otwory
okienne, drzwiowe i wentylacyjne.

Ryc. 31. i 32. Przykłady niewłaściwych działań reklamowych (fot. K. Gorazdowska).
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Ryc. 33. i 34. Przykłady poprawnie wykonanych szyldów - umieszczonych w pasie lokalizacji szyldu, dopasowanych
do elewacji pod względem rozmiaru i umiejscowienia na osi witryny lub witryn oraz kolorystyki, która nawiązuje
do koloru stolarki budowlanej (fot. A. Męcała).

Ryc. 35. Bardzo dobry przykład działań reklamowych i sposobu przesłonienia
witryny (fot. Ł. Dworniczak).

Ryc. 36. Dobry przykład
tablicy reklamowej na
drzwiach wejściowych.

Ryc. 37. Słup ogłoszeniowy oraz mobilne nośniki niezgodne z zapisami Uchwały.

Ryc. 38. Mobilny nośnik
reklamowy o właściwych
rozmiarach (do 100 cm).
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Ryc. 39. Wzorowo zaprojektowane elewacje oraz witryny przy ul. Długiej (fot. Ł. Dworniczak).

Ryc. 42. Dobry przykład ograniczenia działań reklamowych na korzyść estetycznej ekspozycji w witrynie lokalu
usługowego - zakład fryzjerski przy ul. Dzierżonia 11 (fot. M. Przyjazna).

Ryc. 40. Słup ogłoszeniowy z Brzegu przyjęty
jako wzór w przepisach uchwały.

Ryc. 43. Dobry przykład stylizowanego liternictwa i ekspozycji w witrynach, które korespondują z historyczną
stolarką, ul. Dzierżonia (fot. R. Pulikowska).

Ryc. 41. Dobry przykład lokalizacji i skali liter przestrzennych
w nawiązaniu do kompozycji elewacji (fot. M. Przyjazna).

36

37

6.

Zasady egzekwowania przepisów Uchwały
Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 6. Zasady egzekwowania zapisów uchwały.
1. Właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów i terenów
w obszarze Parku Kulturowego, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów uchwały
w następujących terminach:
1) na obszarze I. strefy Parku Kulturowego: w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
uchwały, z wyjątkiem wymogów § 5, ust.2, pkt 1 i pkt 9 oraz pkt 10, dla których ustala się obowiązek
dostosowania: w terminie do 3 lat od wejścia w życie niniejszej uchwały;
2) na obszarze II. strefy Parku Kulturowego: w terminie 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;
3) na obszarze III. strefy Parku Kulturowego: w terminie 4 lata od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów i terenów
w obszarze Parku Kulturowego, zobowiązani są dostosować się do przepisów uchwały poprzez:
1) demontaż obiektów, których lokalizacja, forma lub funkcja jest niezgodna z zapisami niniejszej uchwały
lub ich dostosowanie do wymogów niniejszej uchwały;
2) zmianę sposobu prowadzenia działań reklamowych, formy nośników reklamowych, szyldów i innych
elementów zagospodarowania przestrzeni, o których mowa w niniejszej uchwale.
3. Przepisy uchwały nie naruszają praw i obowiązków podmiotów, o których mowa w ust.
2, uzyskanych na mocy decyzji administracyjnych obowiązujących w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały.
§ 7. Przepisy końcowe.
1. Zapisy uchwały realizowane są poprzez:
1) sporządzenie i zatwierdzenie przez Radę Miejską Brzegu Planu ochrony Parku Kulturowego;
2) sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku
Kulturowego;
3) powołanie przez Burmistrza Brzegu zespołu nadzorującego realizację zadań związanych z ochroną Parku
Kulturowego.

Terminy dostosowania obiektów do powyższych przepisów różnicowane są w zależności od strefy
Parku Kulturowego i liczone są od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały czyli od 21 listopada 2016 roku.
- I strefie – należy dostosować się do przepisów w ciągu 1 roku, zaś w odniesieniu do kiosków i anten
satelitarnych w ciągu 3 lat;
- II strefie – należy dostosować się do przepisów w ciągu 3 lat;
- III strefie – należy dostosować się do przepisów w ciągu 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
Tak więc konieczne zmiany, o których mówią zapisy w ustępie 2., będą egzekwowane pod koniec
2017 roku tylko w I strefie Parku Kulturowego, w strefie II - dopiero pod koniec 2019 roku, a w strefie III
- rok później.
Należy podkreślić, że w myśl zapisów, które zawiera ustęp 3, przepisy Uchwały nie dotyczą
właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali pozwolenia na umieszczenie elementów niezgodnych z Uchwałą
przed jej wejściem w życie. Tak więc ci, którzy uzyskali stosowne zezwolenia - np. na zamontowanie szyldu
lub urządzeń klimatyzacyjnych - przed 21 listopada 2016 roku nie są zobowiązani do wprowadzania zmian.
W paragrafie 7 zamieszczono przepisy dotyczące wdrażania działań ochronnych
w ramach Parku Kulturowego. Mówią one o konieczności sporządzenia przez władze gminy planu
ochrony Parku Kulturowego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nakazuje
to artykuł 16. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz o możliwości powołania
zespołu doradczego nadzorującego realizację zadań związanych z ochroną Parku Kulturowego.
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