
Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej  
w miastach 
Okres objęty kontrolą: 2015-2016 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) 

Najwyższa Izba Kontroli 
Kraków, październik 2017 r. 

Źródło: Ustalenia własne kontroli NIK. 



 Chaos przestrzenny, estetyczny i wizualny, panujący w polskich 
miastach, który przekłada się na ich negatywny obraz 

 Wejście w życie ustawy krajobrazowej 

 Ograniczona liczba parków kulturowych, stanowiących podstawowe 
narzędzie zagospodarowania przestrzeni publicznej w miastach 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Celem kontroli była ocena czy działania podejmowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego poprawiają jakość przestrzeni publicznej. 

 W trakcie kontroli oceniono: 

– prawidłowość i skuteczność wdrożenia uchwały o ustanowieniu 
parku kulturowego na terenie kontrolowanych gmin; 

– skuteczność i prawidłowość innych działań podejmowanych przez 
kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego, przede wszystkim 
takich jak: zarządzanie pasem drogowym oraz uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

– prawidłowość działań wojewódzkich/miejskich konserwatorów 
zabytków.  

Co kontrolowaliśmy? 02 



Urzędy miast - Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Radom, Sieradz i Zakopane 
Zarządcy dróg  - Warszawa , Wrocław, Gdańsk, Kraków i Radom,  
Wojewódzcy konserwatorzy zabytków - Warszawa i Łódź 
 
 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Park kulturowy 
W kontrolowanych miastach utworzono łącznie siedem parków 
kulturowych (w tym dwa w najmniejszym z kontrolowanych miast, tj.  
w Zakopanem). Tylko część skontrolowanych miast prawidłowo  
i skutecznie wdrożyła uchwały o utworzeniu parku kulturowego. 
Najbardziej widoczne efekty przyniosło utworzenie parków kulturowych 
w Krakowie i we Wrocławiu. Pierwsze zauważalne zmiany nastąpiły 
również w Zakopanem w odniesieniu do parku kulturowego obszaru 
ulicy Krupówki. Było to przede wszystkim efektem wprowadzenia  
i egzekwowania jednolitych zasad umieszczania reklam w przestrzeni 
publicznej oraz ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej 
(np. dopuszczenie do ulicznej sprzedaży wyłącznie produktów 
regionalnych, zakaz wystawiania i oferowania do sprzedaży towarów 
przed budynkami oraz na elewacjach budynków, zasady lokalizacji 
ogródków gastronomicznych itp.). 

 

 

 

Stwierdzony stan 04 



Stwierdzony stan 05 

Kraków, ul. Floriańska – Park Kulturowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Źródło: Urząd Miasta Krakowa. 
 
 

 



Stwierdzony stan 06 

Zakopane, ul. Krupówki – Park Kulturowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Źródło: Urząd Miasta Zakopanego. 

 
 



Inne działania 
 w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  
 związane z wydawaniem decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego  

w celu umieszczenia reklam  
zostały ocenione jako 

nieprawidłowe i nieskuteczne. 
 
Pomimo że w większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
określono zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, to nie były one uwzględniane i stosowane,  
w szczególności w decyzjach zezwalających na umieszczenie reklam w pasie drogowym 
oraz w pozwoleniach konserwatorskich na umieszczenie reklam na zabytkach 
wpisanych do rejestru.  
W wyniku oględzin stwierdzono, że w pasie drogowym umieszczono nielegalnie (bez 
zezwolenia) lub niezgodnie z warunkami decyzji 503 reklamy (58%). Największą liczbę 
reklam umieszczonych nielegalnie ujawniono w Zakopanem (112 reklam, stanowiących 
97% reklam poddanych oględzinom), we Wrocławiu (89 reklam – 84%) i w Radomiu 
(153 reklamy – 77%), w Krakowie (73 reklamy – 52%) a najmniejszą w Gdańsku  
(19 reklam – 17%).  
Finansowe skutki nieprawidłowości oszacowano na 0,5 mln zł. 

Stwierdzony stan 07 



Stwierdzony stan 

 
 
 
 
 

Źródło: Ustalenia własne kontroli NIK. 
 

Nielegalne reklamy w pasie drogowym w kontrolowanych miastach (w%) 
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Stwierdzony stan 09 

Radom – centrum, ul. Żeromskiego 
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Stwierdzony stan 10 

Nadzór konserwatorski 
został oceniony jako nieprawidłowy i nieskuteczny. 

 
Oględzinom poddano 166 zabytków wpisanych do rejestru, w tym 50 
zabytków położonych na terenie parków kulturowych. Przeciętnie na jednym 
zabytku znajdowały się dwie nielegalne reklamy. 
Wojewódzcy/miejscy konserwatorzy zabytków nie przeprowadzali 
odrębnych kontroli umieszczania reklam na zabytkach – zagadnienia te 
pojawiały się tylko sporadycznie w kontrolach o szerszym zakresie 
przedmiotowym. W niektórych miastach liczba wydanych pozwoleń 
konserwatorskich w stosunku do liczby zabytków, ujętych w rejestrze była 
nieproporcjonalnie niska. Ponadto wydawane pozwolenia nie uwzględniały 
postanowień prawa miejscowego, tj. uchwały o utworzeniu parku 
kulturowego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 



Stwierdzony stan 11 

Zakopane – Krupówki, willa Poraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Źródło: Ustalenia własne kontroli NIK. 
 

 



Ocena ogólna 12 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane przez 
skontrolowane miasta wpłynęły na poprawienie jakości przestrzeni 
publicznej. Stopień tego wpływu był jednak zróżnicowany. 
Najskuteczniejsze działania podejmowano w Krakowie i we Wrocławiu, 
najmniej skuteczne – w Radomiu oraz w Zakopanem – w odniesieniu  
do parku kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Dokonując oceny 
poszczególnych miast, należy mieć na uwadze, że uporządkowanie 
przestrzeni publicznej to proces długotrwały i rozłożony w czasie, 
wymagający dużego stopnia zaangażowania i konsekwencji ze strony 
jednostek samorządu terytorialnego w wielu obszarach ich działalności, 
takich jak: tworzenie i zapewnienie funkcjonowanie parku kulturowego, 
zarządzanie pasem drogowym, nadzór konserwatorski, uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  
w przyszłości uchwały krajobrazowej. 

 
 



Parki kulturowe wciąż stanowią mało popularne narzędzie ochrony krajobrazu, 
niezbyt często wykorzystywane przez samorządy gmin, co może wynikać m.in.  
z trudności w stosowaniu przepisów ustawy o zabytkach. NIK zwraca uwagę na 
ujawnione w toku kontroli wątpliwości związane z charakterem prawnym planu 
ochrony parku kulturowego oraz terminem jego sporządzenia i zatwierdzenia. 
Wyniki kontroli wskazują także, że zarówno wojewódzcy, jak i miejscy 
konserwatorzy zabytków nie wykonują faktycznie nadzoru konserwatorskiego 
nad parkiem kulturowym jako całością, lecz jedynie nad zabytkami wpisanymi  
do rejestru, położonymi na terenie parku.  
W celu poprawy skuteczności zarządzania krajobrazem i przestrzenią publiczną 
Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o nowelizację § 17 rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków poprzez 
wprowadzenie dodatkowego, obligatoryjnego elementu pozwolenia, 
stanowiącego informację o obowiązku uzyskania pozwolenia na prowadzenie 
robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych 
na obiektach wpisanych do rejestru zabytków (art. 29 ust. 2 pkt 6 i ust. 4 prawa 
budowlanego). 

 
 

13 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Zdjęcie czarno-białe 
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