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Dotyczy:  Wnioski i rekomendacje Izby Gospodarczej Reklam

owej dla miasta Radomia 
 
 
 

 
 

z rozpocz  prac nad projektem y krajobrazowej

wykonane  dla miasta Radomia, Izba Gospodarcza  przedstawia  opinie, 
rekomendacje oraz wnioski: 
 
/1/ Analiza i doradztwo. 
 

dotychczasowe polskie i 

ynkowych. Dlatego tak istotny jest 
 

krajobrazowej. 
 

jest analizy sytuacji na terenie miasta w formie 

, ponadwymiarowe szyldy itd.). analiza 
zawie (od Mostu Siekierkowskiego do granicy 

miasta), przeprowadzona kilka lat temu

flagi, tablice, k  przestrzenny.  
 
Fakt ten pokazuje analiza. Dopiero potem  

 w  
 
/2/  reklamy architektury). 
 

 (tablice reklamowe, 
reklamowe, szyldy) aprojektowanych (czasami od 
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kty 
orman Foster, Robert Stern, Jean-Michel Wilmotte, 

anej formy 
  

 

my (dla tablic reklamowych): 
 

      

 Format standard   m  

     

 Format wielki     
 

 -reklamowy jako 

cm, 
przekraczaj

 lub edukacyjnych. 
 

 Meble miejskie. 
jako : wiaty przystankowe, kioski, 
maszty flagowe, stojaki na rowery, toalety publiczne, zegary, infomaty, biletomaty, 
bankomaty, siedziska, 

, kwietniki, parkometry itp. M  one  podstawowe funkcje 
cyjnych i reklamowych. 

 

publicznej warto 
chni ekspozycyjnych dzisiej

 
 
Definicje powierzchni ekspozycyjnych gdzie powierzchnia ekspozycyjna 
oznacza przeznaczon  do 
eksponowania reklamy. Wy iamy jako standardy: 
 

  powierzchni  ekspozycyjn  (np. frontlight)  powierzchnia ekspozycyjna 
. 

  powierzchni  ekspozycyjn  (np. backlight lub citylight)  powierzchnia 
. 

 Elektroniczna /cyfrowa powierzchnia ekspozycyjna  
ocy technologii elektronicznej, cyfrowej lub 

przestrzenne. W 
eneracji laserowej. 
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/3/ Standardy ekspozycji. 
 

 
 

 
 papierze plakatowym 
 folii winylowej 
 siatce winylowej lub pvc 
  
 n

, 
 

 w wypadku /cyfrowych 
. Nowoczesne 

matryce elektroniczne/cyfrowe 

z rzeby posiadania jakichkolwiek dodatkowych . 
 
/4/ W (tablic reklamowych i ) i szyl . 
 

(tablice rekla ) oraz szyldy, winny: 
 

 - obecnie preferowanymi 

 
 

hartowanego, odpornego na wandalizm  
  

 
/5/ ( tablice reklam owe). 
 

 reklamy (tablice rek

 innego strefowania miasta. 
 

wnym elementem   reklamy i informacji. 
 

obszar (nie dot  
 

,  
architektury 
ewentualne przepisy  

dla miasta. 
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 zasady lokalizacji tablic reklamowych i 
 w pasie drogi.  tu wykorzys

Zachodniej,  Austrii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. 
 

mi winny 
h i drogowych.  

 
/6/ eklamowe owe) na budynkach. 
 
W  
 

 (tablic r  z zachowaniem jednakowej 
 

powinna 
  

 

 
 
Tak zwana reklama wielkoformatowa (reklama remontowo-budowlana

ardziej skomplikowanych 
. 

 

powierzchni/ + powierzch  
 

technicznych

murali artystycznych, zaznaczenie a sponsora ni muralu. 
 
/7/ Szyldy. 
 
Kwestia doty  

 
 

ewentualne dodatkowe logo firmy nie jest szyldem. 
 

formacji 
Miejskiej (w wypadku gdy miasto taki system posiada lub planuje jego wprowadzenie). W tym 

iejskiej winny jednoznacznie 
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/8/   
 

 
uchwale krajobrazowej

w przestrzeni publicznej. 
 
/9/ Tak zwany okres dostosowania.  
 
Zapisy  winny p

reklamowych
Wielkiej Brytanii i 

36 koniecznej zmiany i modernizacji 
 

 
/10/ . 
 
Postulujemy dalsze konsultacje s  z m

 nie tylko na etapie przygotowawczym, ale  podczas omawiania 
 o projektu  

 
Prosimy  o zapozna ie oce
przepis w prawnych w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej, przygotowa  w 2018 

Praw  Dr Krystian Ziemski & Partners  
 
http://igrz.home.pl/ustawa%20krajobrazowa/OPINIA%20PRAWNA%20UK%20%20V%202018.pdf 
 
 

Radomia, 
 
pozostajemy z em 
 

 
Prezes IGRZ 
 
 

 





















 

 

 
 

Radom, dnia 30.11.2022 

 

 

 

 

26-600 Radom 

 

 

Dotyczy: Radomskiej y Krajobrazowej  przedstawienie stanowiska i propozycji. 

 

W  swoje stanowisko odn projektu 

cici na terenie 

Miasta Radomia od 2006 roku.  

Od 2006 roku bran

iowych na gruntach 

Gminy Miasta Radomia.   o 

zgod . 

oraz opinii MZDiK w Radomiu.  

W 2010 roku postaw na terenie Radomia , tzw. billboardy typu 

 reklamo  ². 

owane na gruncie Gminy Miasta Radomia oraz na gruntach 

a i zgody 

wymagane przez  prawo. 

cte 

komercyjnej  m

Dlatego te  

nego, Ho

 kampanii informacyjnej Miasta w kryzysie 

imigracyjnym   

 



 

 

 

 

Taka przestrze -reklamowa jest potrzebna do komunikacji z 

typu , nielegalne plakatowanie

plakaty np. w okresie wyborczym, powstanie chaos podobny do takich  jak 

. 

 owe, 

enie plakatów na tzw. dziko . 

Postulujemy, aby w Uchwale Krajobrazowej znala  

- wprowa  , wszystkie 

umowy 

Jednostek 

kami  

wsz

pon stawione 

nielegalnie, bez procedur. 

- równi z 

reklamami wielkopowierzchniowymi

architektury, nietr

pot Miasta. Ze 

 

. 
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konsultacje@umradom.pl

Od: biuro@vena.radom.pl
Wysłano: środa, 30 listopada 2022 14:02
Do: konsultacje@umradom.pl
Temat: Vena - Producent reklam

P.W.Vena Maciej Plewczyński - Producent Reklam 

Jesteśmy jednym z producentów reklam działającym na rynku radomskim oraz na rynku 
ogólnopolskim. W związku z tym spotykamy się z różnymi wymogami, jednak w każdym mieście jest 
jedna zasada - reklama która jest umieszczana na budynku ma być estetyczna, bezpieczna i wykonana 
z dobrych materiałów.  

Rozumiem, że chcą Państwo aby nasze miasto było ładne ale zaraz okaże się, że i imię zasad zostaną 
same tablice urzędowe. Każda z firm reklamowych ma całkiem sporo zobowiązań względem Państwa 
czy Gminy - chodzi tu o podatki które są przez na odprowadzane - ZUS, PIT 4, PIT 5, VAT i wiele 
innych. Wielu z nas ma również zaciągnięte kredyty na zakupione np. maszyny. W chwili obecnej 
akurat moja firma zatrudnia 6 osób, które na utrzymaniu mają swoje rodziny. Co się z nimi stanie gdy 
podetniecie nam skrzydła w imię "jednolitego - ładniejszego" wizerunku miasta? Przypuszczalnie zasilą 
grono osób bezrobotnych. Czy stać na to nasze państwo?  

Jako grafików nasza firma zatrudnia absolwentów szkół plastycznych - czyli takich które mają "smak" 
plastyczny.  

Nie jestem ogólnie za wywieszaniem mnóstwa reklam (chodzi o banery) w jednym miejscu. Jednak 
muszę zwrócić tu uwagę na fakt, że niejednokrotnie zawieszony duży jeden duży baner na ścianie 
kamienicy  - okazuje się, że przysłania obskurną ścianę. Wolę więc widzieć coś kolorowego niż 
odchodzący i odpadający tynk.   

Może powinni Państwo zająć się tym aby reklamy w naszym mieście były ładne, czytelne i czyste a nie 
tym aby ich w ogóle nie było.  

Maciej Plewczyński 

--  
UWAGA!!! 
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych na projekcie. Akceptacja 
oznacza zatwierdzenie całości projektu do druku, zarówno pod kątem graficznym jak i 
tekstowym. Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe spoczywa po stronie 
sprawdzającego i akceptującego do druku. 
 
Wszystkie załączone propozycje / projekty / pomysły przesyłane w e-mailu są własnością 
firmy Vena  do czasu finalizacji zlecenia.  
Bezprawne wykorzystanie wzorów, pomysłu na produkt podlega karze zgodnie z Art. 116 
ust.1 Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ustawy o prawach autorskich i prawie pokrewnym. 
  
dane do faktury 
P.W. VENA  MACIEJ PLEWCZYŃSKI 
UL. BRACKA 9 
26-600 RADOM 
NIP 796 151 92 96 
 
tel. 606 601 876, 604 24 33 58 
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