
  

  P R O J E K T 

Uchwała Nr ……………../………/18 

Rady Miasta Puławy 

z dnia …………….…. 2018 r. 

 

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Puławy. 

 

 Na podstawie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2017r.  poz. 1073 t. j.) w związku z uchwałą nr XVIII/168/15 Rady Miasta 

Puławy z dnia w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy do przygotowania projektu uchwały 

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Puławy, Rada Miasta Puławy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,  ich gabarytów i standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Puławy. 

2. Uchwała dotyczy całego obszaru gminy Miasto Puławy. 

§ 2. 

Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały oraz  w załącznikach: 

1) Podział miasta na strefy – zał. Nr 1, 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Puławy uwag 

zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Puławach – zał.  

Nr 2. 

§ 3. 

Celem uchwały jest: 

1) Ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Puławy obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

2) poprawa ładu przestrzennego, 

3) ochrona krajobrazu, 

4) poprawa jakości przestrzeni.   

§ 4. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) bilbordzie – należy przez to rozumieć wielkoformatową tablicę reklamową lub urządzenie 

reklamowe, o nie więcej niż dwóch płaszczyznach ekspozycyjnych, nie mniejszych niż 6 m2; 

2) muralu reklamowym – należy przez to rozumieć reklamę w formie malarstwa ściennego, 

wykonanego bezpośrednio na ścianie budynku; 

3) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć wyznaczone w przestrzeni publicznej 

miejsce użytkowane dla celów gastronomicznych; 
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4) pylonie – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem zbiorcze urządzenie 

reklamowe; 

5) szyldzie semaforowym – należy przez to rozumieć szyld reklamowy zamocowany do ściany 
budynku z płaszczyzną umieszczaną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku, 

6) witrynie – należy przez to rozumieć okno wystawowe służące ekspozycji towarów lub prezentacji 

usług danego lokalu użytkowego; 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi  

w przepisach odrębnych. 

§ 5. 

Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do: 

1) tablic informacyjno-promocyjnych, dotyczących projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych (unijnych, budżetu Państwa itp.) sporządzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

2) tablic ogłoszeniowych organów administracji publicznej. 

§ 6. 

Określenie przeznaczenia terenów użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć w sposób zgodny 

z zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w razie braku 

takich planów w sposób zgodny z faktycznym sposobem ich wykorzystania. 

Rozdział I 

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

§ 7. 

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich gabarytów 

i standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:  

 

1) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury pod warunkiem zachowania ciągłości 

przejść pieszych, rowerowych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania i braku ograniczeń dla osób 

niepełnosprawnych; 

2) zakazuje się sytuowania obiektów małej architektury w obrębie dróg pożarowych, dojść do dróg 

pożarowych oraz w sposób ograniczający dostęp do urządzeń przeciwpożarowych; 

3) nakazuje się projektowanie elementów małej architektury z drewna, metali, kamienia 

naturalnego, cegły, betonu, szkła oraz ich imitacji i tworzyw sztucznych; 

4) nakazuje się stosowanie w strefie ochrony konserwatorskiej elementów małej architektury 

(latarni, ławek) o stylistyce zgodnej z wytycznymi konserwatora zabytków. 

ROZDZIAŁ II 

TABLICE REKLAMOWE I URZĄDZENIA REKLAMOWE ORAZ SZYLDY 

§ 8. 

Dla potrzeb określenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych, gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być 

wykonane, teren Miasta Puławy podzielono na trzy strefy, oznaczone na załączniku Nr 1: 

1) strefa I – obszar Zespołu Pałacowo-Parkowego i jego otoczenia, 

2) strefa II – obszar centrum miasta, 

3) strefa III – pozostała część terenu miasta.  

§ 9. 

1. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń        

reklamowych, obowiązujące na terenie całego miasta:  

1) zakazuje się umieszczania  tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:  

a) stałych i przenośnych negatywnie oddziałujących na otoczenie: 

- emitujących dźwięki,  
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- z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych,  

- neonów (z wyłączeniem szyldów), 

- emitujących światło o zmieniającym się natężeniu, w szczególności telebimów, reklamy        

  diodowej, ekranów LED, LCD, itp.,   

z wyłączeniem pkt 4,    

b) na dachach budynków,                                                  

c) na pomnikach i w promieniu 50 metrów od nich, 

d) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

e) na budowlach i urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej (latarniach, słupach linii 

elektro-energetycznych, transformatorach) itp., 

f) w obrębie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;  

2) Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem dopuszczonych 

form szyldów na: 

a) ogrodzeniach nieruchomości i innych elementach ogrodzeniowych, balustradach balkonów  

i tarasów, murach, konstrukcjach oporowych,  

b) obiektach śmietników,   

c) dachach budynków, 

d)  nieruchomościach, w tym na budynkach i budowlach, również ogrodzeniach obiektów 

użyteczności publicznej, wykorzystywanych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru  

sprawiedliwości, oświaty, nauki  z zastrzeżeniem pkt 4,  

e) obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków; 

3) zakazuje się: 

a) sytuowania  murali reklamowych, 

b) przesłaniania tablicami i urządzeniami reklamowymi okien i witryn, z wyjątkiem dopuszczonych 

form szyldów, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych tablic i urządzeń reklamowych oraz innych form przekazu 

reklamy i informacji na czas trwania imprez masowych, plenerowych, okolicznościowych, 

konferencji lub świąt, jednak na okres nie dłuższy niż 21 dni przed datą planowanych wydarzeń 

oraz 3 dni po ich zakończeniu; 

5) dopuszcza się lokalizowanie wielkoformatowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  

wolnostojących (bilbordów) lub montowanych na obiektach budowlanych na nieruchomościach 

położonych poza granicami stref I oraz II, na których zgodnie z obowiązującym planem miejscowym  

mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, przy zachowaniu 

odległości pomiędzy bilbordami na tej samej nieruchomości – 50 m 

6) dopuszcza się  lokalizację na terenie obiektów przeznaczonych na potrzeby kultury, sportu  

i rekreacji:  

a) tablic reklamowych i urządzeń reklamowych naściennych o łącznej powierzchni nie większej 

niż 10% powierzchni elewacji budynku oraz wolnostojących o powierzchni do 4 m2, 

b) szyldów o powierzchni do 2 m2,  

7) nie uznaje się za tablice reklamowe i urządzenia reklamowe: 

a) informacji o właścicielu, autorze lub wykonawcy obiektu lub urządzenia, o powierzchni nie 

przekraczającej 0,03 m2, 

b) tablic i urządzeń służących ekspozycji materiałów wyborczych w rozumieniu ustawy Kodeks 

Wyborczy.   

8)  nakazuje się : 

a) utrzymanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w należytym stanie technicznym, 

b) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów w sposób zapewniający 

widoczność i dostęp do urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo osób, budynków i terenów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 

2. Zasady i warunki umieszczania reklam w pasie drogowym oraz przy drogach publicznych regulują 

przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.    

§ 10. 

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz szyldów w  strefie I: 
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1) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:  

a) związanych z firmami i obiektami usługowymi i rzemieślniczymi działającymi poza terenem 

strefy, 

b) o powierzchni przekraczającej  1,5 m2; 

2) nakazuje się: 

a) umieszczanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów  wyłącznie 

bezpośrednio przy obiekcie, którego dotyczą, 

b) uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów reklam  

i znaków informacyjno-plastycznych, w tym szyldów, o powierzchni przekraczającej 

0,25 m2 oraz sposobu ich rozmieszczenia na obiektach lub terenach wpisanych do rejestru 

zabytków.  

§ 11. 

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz szyldów w strefie II: 

1) dla terenów usług i terenów usługowo-mieszkaniowych: 

a) nakazuje się: 

- stosowanie jednolitego pod względem formy, wielkości i rozmieszczenia systemu reklam 

naściennych na obiektach usługowych, w tym handlowych, 

- sytuowanie szyldów na budynku, w którym prowadzona jest działalność, na elewacji, na 

której znajduje się główne wejście lokalu; a dla działalności prowadzonych poza parterem 

– na elewacji frontowej lub/i przy wejściu do budynku (lokalu); 

- umieszczanie szyldów w obrębie tej samej elewacji budynku według jednolitych zasad pod 

względem formy, wielkości i rozmieszczenia; 

b) dopuszcza się: 

- sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych naściennych na budynkach  

o łącznej powierzchni nie przekraczającej 6 m2, ale nie większej niż 10% powierzchni tej 

elewacji;  

- sytuowanie tablic reklamowych/szyldów naklejanych lub malowanych na szkleniach witryn, 

okien, drzwi budynków, przy czym powierzchnia tablic nie może przekraczać  

30 % powierzchni szklenia, na której umieszczono reklamę lub szyld; 

- szyldy semaforowe o max. długości wysięgnika 1,0 m i max. powierzchni 0,5 m2, przy czym 

dolna krawędź szyldu musi znajdować się na wysokości min. 2,5 m od poziomu  chodnika 

(terenu);  

- szyldy montowane równolegle do elewacji budynku o powierzchni  nie przekraczającej 

4 m2;  

- szyldy w postaci wolnostojących pylonów o szerokości do 1,5 m i wysokości nie 

przekraczającej wysokości budynku; 

- szyldy w postaci  liter, logo lub logotypów przestrzennych montowane równolegle do 

elewacji budynku, sytuowane na ścianach szczytowych lub gładkich powierzchniach ścian 

właściwych dla ekspozycji, o max. powierzchni 2 m2; 

- nie więcej niż 2 szyldy dla każdej działalności prowadzonej w budynku, usytuowane po 

jednym na elewacji budynku oraz na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest 

ten budynek; 

- sytuowanie szyldów na ogrodzeniu nieruchomości w formie tablic płaskich montowanych 

równolegle do ogrodzenia o max. powierzchni 0,5 m2, liter, logo, logotypów przestrzennych 

o max. wysokości 0,5 m  i max. szerokości 1 m;i max. szerokości 1 m;  

- lokalizację w obrębie nieruchomości pojedynczego masztu flagowego lub grupy      

do trzech masztów o max. wysokości do 8 m; przy czym wymiary pojedynczej flagi nie mogą 

przekraczać wysokości 5 m i  szerokości 1,5 m; 

- sytuowanie stojaków reklamowych wyłącznie w czasie funkcjonowania lokalu  

(jeden stojak dla jednego lokalu) w sposób nie powodujący utrudnień  w komunikacji 

pieszej; 
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2) dla terenów o funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 

a) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych  

przekraczających powierzchnię 3 m2 na budynku mieszkalnym oraz 6 m2 na budynku mieszkalno- 

usługowym, nie większą niż 10% powierzchni elewacji budynku;  

b) dopuszcza się: 

- sytuowanie tablic reklamowych oraz szyldów w formie reklam naklejanych lub malowanych 

na szkleniach witryn, okien, drzwi, w poziomie parterów budynków mieszkaniowo-usługowych 

przy czym powierzchnia tablic nie może przekraczać 30 % powierzchni szklenia, 

- sytuowanie nie więcej niż 2 szyldów dla każdej działalności prowadzonej w budynku,  

w tym jeden usytuowany na elewacji budynku oraz jeden na terenie nieruchomości, na której 

zlokalizowany jest ten budynek, 

- sytuowanie szyldów na ogrodzeniu nieruchomości w formie tablic płaskich o maksymalnej    

powierzchni 0,5 m2, liter, logo, logotypów przestrzennych o max. wysokości 0,5 m i max. 

szerokości 1 m;  

3) dla terenów zieleni, skwerów, parkingów, ciągów pieszych: 

a) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych; 

b) dopuszcza się sytuowanie tablic informacyjnych dotyczących terenu; 

§ 12. 

Ustala się następujące szczegółowe  zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz szyldów w strefie III: 

1) dla terenów o funkcji usługowej:  

a) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wolnostojących, 

b) dopuszcza się: 

- sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych naściennych na budynkach o łącznej powierzchni 

nie przekraczającej 6 m2, ale nie większej niż 10% powierzchni elewacji;  

- sytuowanie tablic reklamowych lub szyldów naklejanych lub malowanych na szkleniach witryn, 

okien, drzwi, budynku, przy czym powierzchnia tablic nie może przekraczać  

30 % powierzchni szklenia, na której umieszczono reklamę lub szyld; 

- szyldy semaforowe o max. długości wysięgnika 1,0 m i max. powierzchni 0,5 m2, przy czym 

dolna krawędź szyldu na wysokości min. 2,5 m od poziomu  chodnika (terenu); 

- szyldy montowane równolegle do elewacji budynku o powierzchni  nie przekraczającej  

1 m2; 

- szyldy w postaci wolnostojących pylonów o szerokości do 1,5 m i wysokości nie przekraczającej 

wysokości budynku; 

- szyldy w postaci  liter, logo lub logotypów przestrzennych montowane równoległe do elewacji 

budynku, sytuowane na ścianach szczytowych lub gładkich powierzchniach ścian właściwych 

dla ekspozycji, o max. powierzchni 2m2; 

- nie więcej niż 2 szyldy dla każdej działalności prowadzonej w budynku, usytuowane po jednym 

na elewacji budynku oraz na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest ten budynek, 

w tym na ogrodzeniu;  

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

a) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, w tym wolnostojących; 

b) dopuszcza się : 

- sytuowanie szyldów naklejanych lub malowanych na szkleniach witryn, okien, drzwi, budynku, 

przy czym powierzchnia tablic nie może przekraczać 30% powierzchni szklenia, na której 

umieszczono reklamę lub szyld; 

- szyldy semaforowe o max. długości wysięgnika 1,0 m i max. powierzchni 0,5 m2, przy czym 

dolna krawędź szyldu na wysokości min. 2,5 m od poziomu  chodnika (terenu) oraz szyldy 

montowane równolegle do elewacji budynku lub na ogrodzeniu o powierzchni nie 

przekraczającej 1 m2,  

- nie więcej niż 2 szyldy dla każdej działalności prowadzonej w budynku, usytuowane po 

jednym na elewacji budynku oraz na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest ten 

budynek, w tym na ogrodzeniu;  
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3)  dla terenów zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej - na terenie osiedli mieszkaniowych 

jednorodzinnych:  

a) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wolnostojących; 

b) dopuszcza się : 

- sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych naściennych na budynkach o łącznej powierzchni 

nie przekraczającej 6 m2, ale nie większej niż 10% powierzchni elewacji;  

- szyldy semaforowe o max. długości wysięgnika 1,0 m i max. powierzchni 0,5 m2, przy czym 

dolna krawędź szyldu na wysokości min. 2,5 m od poziomu  chodnika (terenu); 

- szyldy montowane równolegle do elewacji budynku lub na ogrodzeniu o powierzchni  nie 

przekraczającej 1 m2;  

- nie więcej niż 2 szyldy dla każdej działalności prowadzonej w budynku, usytuowane po jednym 

na elewacji budynku oraz na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest ten budynek, 

w tym na ogrodzeniu;  

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej  

z usługami; 

a) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych  

przekraczających powierzchnię 3 m2;  

b) dopuszcza się: 

- sytuowanie szyldów naściennych o powierzchni nie przekraczającej 1 m2, nie więcej niż  

1 szyld dla każdej działalności prowadzonej w budynku, 

- szyldy semaforowe o max. długości wysięgnika 1,0 m i max. powierzchni 0,5 m2, przy czym 

dolna krawędź szyldu na wysokości min. 2,5 m od poziomu  chodnika (terenu); 

- szyldy montowane równolegle do elewacji budynku o powierzchni  nie przekraczającej  

1 m2; 

- szyldy w postaci wolnostojących pylonów o szerokości do 1,5 m i wysokości nie 

przekraczającej wysokości budynku;  

- szyldy w postaci  liter, logo lub logotypów przestrzennych montowane równoległe do elewacji 

budynku, sytuowane na ścianach szczytowych lub gładkich powierzchniach ścian właściwych 

dla ekspozycji, o max. powierzchni 2 m2; 

c) nakazuje się umieszczanie szyldów w obrębie tej samej elewacji budynku według jednolitych 

zasad dotyczących formy, wielkości i rozmieszczenia; 

5) dla terenów przemysłu, produkcji, rzemiosła, infrastruktury technicznej: 

a) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych: 

- wolnostojących 

- na ogrodzeniach  

b) dopuszcza się: 

- sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych naściennych na budynkach  

o łącznej powierzchni nie przekraczającej 6 m2, ale nie większej niż 10% powierzchni 

elewacji;  

- szyldów naściennych o powierzchni nie przekraczającej 3 m2, nie więcej niż 1 szyld dla każdej 

działalności prowadzonej w budynku, 

- szyldy semaforowe o max. długości wysięgnika 1,0 m i max. powierzchni 0,5 m2, przy czym 

dolna krawędź szyldu na wysokości min. 2,5 m od poziomu  chodnika (terenu); 

- szyldy montowane równolegle do elewacji budynku o powierzchni  nie przekraczającej  

1 m2; 

- szyldy w postaci wolnostojących pylonów o szerokości do 1,5 m i wysokości nie 

przekraczającej wysokości budynku;  

- szyldy w postaci  liter, logo lub logotypów przestrzennych montowane równoległe do elewacji 

budynku, sytuowane na ścianach szczytowych lub gładkich powierzchniach ścian właściwych 

dla ekspozycji, o max. powierzchni do 2m2; 

- nie więcej niż 2 szyldy dla każdej działalności prowadzonej w budynku, usytuowane po jednym 

na elewacji budynku oraz na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest ten budynek, 

w tym na ogrodzeniu;  



  

  P R O J E K T 

6) dla terenów zieleni publicznej (parków, skwerów, cmentarzy), lasów, terenów rolnych, ogrodów 

działkowych, dolin rzek, zieleni nieurządzonej, wód powierzchniowych: 

a) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych; 

b) dopuszcza się szyldy o powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2; 

c) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych dotyczących wyłącznie tych terenów 

7) dla terenów parkingów i garaży  

a) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych; 

b) dopuszcza się: 

- sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych na  parkingach o  min. 100 miejscach parkingowych 

- szyldy o powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2. 

 

ROZDZIAŁ III 

OGRODZENIA 

                                                                       § 13. 

  Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane ogrodzenia  

przylegające do dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych na terenie Miasta Puławy: 

a) zakazuje się: 

- sytuowania ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych betonowych przęseł z wyjątkiem terenów 

o funkcjach: przemysłowej, magazynowej oraz terenów działalności uciążliwej; 

- sytuowania ogrodzeń w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się: 

- sytuowanie w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych ogrodzeń o wysokości do 1,5 m,  

z możliwością podwyższenia do +0,2 m w zależności od ukształtowania terenu;   

- budowę, remont, przebudowę i rozbiórki ogrodzeń w terenach zabudowy mieszkaniowej  

jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowo-mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej; 

- budowę, remont, przebudowę i rozbiórki ogrodzeń w terenach zabudowy usługowej  

i zabudowy przemysłowej;  

- sytuowanie ogrodzeń wokół placów zabaw, zieleńców, wybiegów dla psów; 

- sytuowanie ogrodzeń o szczególnej formie i wymiarach, związanych funkcjonalnie  

z obiektami sportowymi, przy których są usytuowane, w tym tzw. piłkochwytów 

zlokalizowanych bezpośrednio przy boiskach i kortach tenisowych; 

- sytuowanie ogrodzeń tymczasowych na czas trwania budowy. 

c) nakazuje się: 

- sytuowanie ogrodzeń sezonowych ogródków gastronomicznych; 

- stosowanie ogrodzeń w odcieniach czerni, szarości, zieleni lub w naturalnych kolorach 

materiałów tradycyjnych, takich jak cegła, kamień, klinkier, drewno, metal; 

- sytuowanie ogrodzeń od strony dróg i przestrzeni publicznych w liniach rozgraniczenia lub 

wycofanych w głąb działki, w przypadkach uzasadnionych ukształtowaniem terenu, lokalizacją 

urządzeń infrastruktury technicznej lub drzew. 

ROZDZIAŁ IV 

Przepisy końcowe 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. 

 

 



  

  P R O J E K T 

§ 15. 

Dla istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały: 

1) obiektów małej architektury nie wyznacza się terminu dostosowania do zasad i warunków 

niniejszej uchwały, 

2) tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów termin dostosowania do zawartych  

w uchwale zasad ich warunków i usytuowania wyznacza się na 24 miesiące od dnia jej wejścia w 

życie,  

3) ogrodzeń, termin dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale, wskazuje się na  

1 stycznia 2028r. 

§ 16. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 

 


