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W warsztatach wykorzystane zostały materiały graficzne (plansze formatu A1), na które
mieszkańcy mogli nanosić swoje uwagi:

kamienica – gdzie szyldy?

mapa – obszary

meble miejskie - opinia
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PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
•

Data przeprowadzenia warsztatów: 05.04.2017

•

Godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania: 16:45 -19:30

•

Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15

•

Liczba uczestników: 12 osób, w tym 8 przedstawicieli i przedstawicielek biznesu
(definiujących siebie jako mieszkający w Nysie) oraz dwóch przedstawicieli Urzędu,
średnia wieku wyniosła 42 lata

•

Scenariusz spotkania:
I.
•
•
•
•
•
•
II.

16:30 – 16:45 Wprowadzenie
powitanie uczestników
przedstawienie Gospodarza – Burmistrza oraz Architekta Miejskiego
przedstawienie realizatora dokumentów – Bartosza Poniatowskiego
przedstawienie organizacji prowadzącej spotkanie
informacje o zakresie spotkania
powitanie przez Burmistrza Nysy, Pana Kordiana Kolbiarza

16:45 – 17:15 prezentacja problematyki
1. 3 dokumenty
2. reklamy w Nysie - zdjęcia/kategorie problemów
3. geoankieta - wstępne wyniki i opinie mieszkańców
4. SIM, meble-> opis koncepcji i uwarunkowań

PRZEJŚCIE DO SAL WARSZTATOWYCH
17:25 – 19:00 warsztaty
1. ogólna opinia o reklamach - omówienie problemów ukazanych na zdjęciach
2. poziomy ochrony, jakich reklam zakazać - gdzie szczególnie trzeba zadbać o ład - praca z mapą
3. szyldy na budynkach - projektowanie na podkładzie
4. meble miejskie (głosowanie), SIM, ogrodzenia - wymiana poglądów

III.

IV.
•
•

19:00-19:30 podsumowanie 20 min
odczytanie wniosków z grup
odpowiedzi na pytania
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•

przebieg spotkania:

Spotkanie otworzył prowadzący z ramienia organizacji pozarządowej, socjolog Przemysław
Górski – przywitał obecnych na sali mieszkańców i mieszkanki, przedstawicieli mediów
lokalnych oraz inicjatorów i autorów projektu Kodeks Krajobrazowy dla Nysy: pana
Kordiana Kolbiarza - Burmistrza Nysy, pana Romana Jabłońskiego – Architekta Miejskiego
oraz Bartosza Poniatowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie Kodeksu. Po oficjalnym
otwarciu spotkania, prowadzący poinformował zgromadzonych o jego tematyce –
przedstawił ogólnie zakres i formę planowanych dokumentów, wyjaśnił także jakie
znaczenie ma prowadzenie konsultacji na obecnym etapie ich przygotowywania.
Po przywitaniu i wstępie głos został przekazany burmistrzowi miasta – panu Kordianowi
Kolbiarzowi - który podziękował zainteresowanym za udział w spotkaniu, wyjaśnił pokrótce
motywację do wprowadzenia programu wskazując na problemy związane z reklamami
w przestrzeni Nysy, między innymi, niebezpieczeństwo jakie generują billboardy przy
wjeździe do miasta oraz informacyjny chaos w jego centrum wymagający poprawy.
Podkreślił przy tym, że Kodeks Krajobrazowy dla Nysy – dość nowatorski w skali Polski
zestaw dokumentów i uchwał -

ma powstać dzięki mieszkańcom Nysy i im służyć.

Po słowach burmistrza miasta moderator przekazał głos panu Bartoszowi Poniatowskiemu,
który, przy pomocy prezentacji multimedialnej i wygłoszonego referatu wyjaśnił czym jest,
jak ma działać i czego dotyczyć Kodeks.
Po zakończonej prezentacji zakresu Kodeksu Krajobrazowego dla Nysy, prowadzący
poprosił uczestników i uczestniczki spotkania o zmianę sali oraz zajęcie miejsc przy stołach
warsztatowych. Stworzono dwie grupy warsztatowe dopasowane ilością osób do warunków
swobodnej konwersacji oraz możliwości wypowiedzi każdego z uczestników. Do grup
przypisano po dwóch moderatorów, co pozwoliło na efektywniejsze prowadzenie dyskusji
i zbieranie wniosków, rekomendacji i opinii na temat planowanych dokumentów. Grupy
pracowały zgodne z założeniami zapisanymi w scenariuszu – rozmowę podzielono na
zasugerowane działy i tematy (ogólna opinia o reklamach – omówienie problemów
ukazanych na zdjęciach, poziomy ochrony, jaki reklam trzeba zakazać – gdzie szczególnie
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trzeba zadbać o ład – praca z mapą, szyldy na budynkach – projektowanie na podkładzie
oraz meble miejskie, system informacji miejskiej, ogrodzenia – wymiana poglądów), czas na
każdy z tematów był dzielony elastycznie, co wynikało z przeplatania się tematów oraz ich
różnych poziomów istotności dla obecnych na spotkaniu interesariuszy (na przykład, dla
przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, najważniejszy temat stanowiły reklamy
w centrum miasta i potencjalne zagrożenie dla reklamodawców związane z ich zakazem)

Po pracy grupowej moderujący spotkanie poprosił facylitatorów o podsumowanie
wniosków opinii i rekomendacji na forum. Celem podsumowania było, po pierwsze,
sprawdzenie, czy głos każdego z obecnych na sali został odnotowany we właściwy sposób,
po drugie, poinformowanie każdej z grup jakie wnioski wypracowała grupa druga.
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PRACA WARSZTATOWA – PRZEBIEG I EFEKTY
Jak już wspomniano, pracę warsztatową prowadzono w dwóch grupach zgodnie
z założeniami przyjętymi w scenariuszu spotkania. Grupy zostały zorganizowanie
samorzutnie – moderatorzy i moderatorki nie przypisywali osób do grup, osoby same
wybrały stół i grupę.

GRUPA I
•

Charakterystyka grupy: ze względu na uczestników i uczestniczki wchodzących
w skład grupy, jej charakter można uznać za ekspercki, sposób prowadzenia
natomiast nawiązywał do hybrydowego połączenia zogniskowanego wywiadu
grupowego z grupową dyskusją na pożądane tematy. W skład grupy poza
moderatorem (Michał Borowiec) i moderatorką (Alyona Shpakowa) weszli: Architekt
Miejski, Pan Roman Jabłoński, Radny Rady Miejskiej Pan Stanisław Czepiel,
przedstawicielka obszaru biznesu, zastępca Burmistrza Pan Marek Rymarz oraz
dziennikarz lokalny („I love Nysa”).

•

Przebieg warsztatów:
◦ W pierwszej części spotkania prowadzący warsztaty wspólnie z uczestnikami
wypracowali stanowisko odnośnie reklam – uznano, że reklam w Nysie jest
za dużo i trzeba je ograniczy oraz uporządkować. Zastępca Burmistrza postulował
o wprowadzenie jednolitych zasad dla reklam na terenie całego miasta, pozostali
uczestnicy zaproponowali podzielenie miasta na strefy. Architekt Miejski zwrócił
uwagę, że w mieście funkcjonują strefy przemysłowe, którym reklamy
są potrzebne. Zastępca burmistrza postulował również o jasne odróżnienie
reklam od szyldów oraz o całkowitym zakazie umieszczania jakichkolwiek reklam
w centrum miasta. Na budynkach w ścisłym centrum powinny znajdować się
tylko szyldy. Pozostali członkowie grupy zaproponowali mocne ograniczenie
reklam w centrum lecz nie całkowite ich usunięcie.
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◦ W drugiej części grupa warsztatowa została poproszona o narysowanie
i zaznaczenie na planszy ze schematycznym rysunkiem kamienicy miejskiej
dopuszczalnej formy reklamy oraz miejsca jej ekspozycji. Grupa zgodziła się,
że reklamy powinny być tej samej wielkości, poukładane w kasetonach. Mogą one
być obecne na parterze budynków, ewentualnie na wysokości 1 piętra. Grupa
dopuściła także estetyczne „lizaki” (semafory, wysięgniki etc.) na boku budynku
lub neony/litery na dachach kamienic. Podobnie w przypadku bloków
mieszkalnych - reklamy na blokach też mają nie wychodzić poza parter,
ewentualnie 1 piętro budynku. Sporą część dyskusji poświęcono także na kwestię
zaklejania okien reklamami. Przedstawicielka lokalnego biznesu argumentowała,
że część firm i biznesów funkcjonujących na parterach budynków powinna mieć
możliwość zaklejania okien, na przykład, zakłady kosmetyczne, czy sklepy
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w których w oknie widać jedynie regały ustawione bokiem bądź tyłem do okna.
Po dyskusji oraz argumentach ze strony Architekta Miasta, grupa zgodziła się,
że okna nie powinny być zaklejane, jeżeli reklama tego typu ma być dopuszczona,
powinna zostać ograniczona, na przykład do 20% powierzchni okna. Co więcej,
mieszkańcy i mieszkanki zgodzili się, że witryny zagospodarowane w atrakcyjny
estetyczny sposób są potencjalnie lepszym rozwiązaniem niż wydruki wklejone
w okna, w przypadku działalności która potencjalnie wymaga zasłonięcia wnętrza
i jego ukrycia przed wzrokiem przechodniów można zastosować reklamę
wewnętrzną.
Sytuowanie szyldów pożądane przez członków grupy:
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Sytuowanie szyldów określone przez grupę jako niepożądane

9

◦ W trzeciej części warsztatów uczestnicy i uczestniczki warsztatów zostali
poproszeni o wyrażenie opinii na temat proponowanych mebli miejskich.
W wyniku dyskusji uczestnicy wypracowali koncepcję podziału miasta na
3 strefy, które wyznaczałyby ich różne style. Uczestnicy zgodzili się, by w ścisłym
centrum umieścić meble stylizowane na stare, w parkach dookoła centrum meble
wypoczynkowe, a przy bulwarach nad rzeką meble nowoczesne. Prowadzący
zapytał także zebranych o formę tabliczek z nazwami ulic oraz pylony reklamowe
– słupy z unifikowanymi tabliczkami, kierującymi pieszych do instytucji
miejskich bądź do lokali komercyjnych. Po krótkiej dyskusji, zainteresowani
zgodzili się, że tabliczki z nazwami ulic powinny zostać zunifikowane pod kątem
wyglądu, dopuścili także podział tabliczek na dwa rodzaje – inne w centrum
Nysy, inne na jej obrzeżach i w ramach osiedli mieszkaniowych, czy dzielnic
przemysłowych.
◦ Po zakończonej dyskusji, moderatorzy podsumowali wraz z uczestnikami
warsztatów zapisane opinie i rekomendacje dotyczące Kodeksu Krajobrazowego
dla Nysy.
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GRUPA II
•

Charakterystyka grupy: w skład grupy wchodziły cztery osoby: mieszkaniec miasta,
trzech mieszkańców będących jednocześnie przedsiębiorcami (branże: reklamowa,
gastronomiczna, usługowa) oraz moderatorki z ramienia Stowarzyszenia Topografie
(Anna Jurek oraz Joanna Ufnalska). Dyskusja i praca prowadzona była zgodnie
z założeniami zapisanymi w scenariuszu.

•

Przebieg:
◦ W części pierwszej ze zrozumieniem spotkał się pomysł zorganizowania
spotkania dot. Kodeksu Krajobrazowego i wprowadzenia takich przepisów,
w szczególności w ścisłym centrum, jednakże część osób uważała, że powinno się
taki proces przeprowadzać stopniowo. Centrum jest dobrym punktem wyjścia.
Warto zacząć od likwidacji reklam umieszczonych powyżej parteru: na ścianach,
oknach, balkonach (bez względu na to, jakiego rodzaju to są reklamy). Opinia
grupy na temat uporządkowania przestrzeni w zakresie reklam była niejednolita mieszkaniec miasta nie będący przedsiębiorcą zgłosił postulat ujednolicenia
wyglądu reklam, co spotkało się z niezgodą ze strony osób reprezentujących
obszar biznesu. Do pomysłu odnieśli się oni sceptycznie - argumentowali, że tak
samo wyglądające reklamy nie będą skuteczne, nie będą zwracały uwagi
potencjalnych klientów, że wyróżnianie się jest kluczowe w prowadzeniu
działalności

gospodarczej.

Uczestnicy

odnieśli

się

pozytywnie

do

zaproponowanego w kolejnej części dyskusji pomysłu zastosowania modułu
reklamowego, w ramach którego tablice informujące o danej działalności byłyby
tego samego typu z zachowaniem różnic w czcionkach, kolorach i logotypach.
Moduły powinny być tworzone w ramach jednej tablicy zawieszonej na ścianie
budynku, lub ciągu tablic ciągnących się nad lokalami użytkowymi, na tej samej
wysokości i w tej samej płaszczyźnie. Pomysł wzbudził jednak wątpliwości
dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za potencjalną wymianę szyldów,
ich estetyki oraz potencjalnego organu decydującego o niej, różnicowania szyldów
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ze względu na charakter budynku na którym miałby się znaleźć, a także
egzekwowalności potencjalnych zapisów prawnych dotyczących przedmiotu
spotkania. Pojawiły się także wątpliwości dotyczące ograniczania wolności
przedsiębiorców

na

skutek

wprowadzenia

dyskutowanych

dokumentów.

Rozbieżne opinie pojawiły się także w stosunku do reklam wklejanych w okna.
Przedstawiciele biznesu zasugerowali, że tego typu reklama przyciąga uwagę,
co za

tym

idzie

powinna

być

ona

dozwolona.

Osoba

nie

związana

ze środowiskiem przedsiębiorców natomiast argumentowała że okna, przez które
widać z ulicy, co się znajduje w środku danego lokalu stanowią reklamę samą
w sobie. Jako przykłady podał salony fryzjerskie czy sklepy spożywcze. Zgodzono
się co do tego, że alternatywą dla zaklejonych okien mogą być: folia, która
pokrywa szybę i działa na zasadzie lustra – „odbija ulicę”, folia mrożona –
mleczna szyba. Na koniec pierwszej części zgłoszono także postulat zwiększenia
ilości przestrzeni w mieście wyznaczonej celowo pod działalność reklamową.
Zgodzono się, także aby „potykacze” były przeznaczone tylko na potrzeby
reklamowania się biznesu gastronomicznego.

„Moduł reklamowy” i porządkowanie szyldów na ul. Celnej.
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◦ W drugiej części spotkania uczestnicy zgodzili się z założeniem, że o ład należy
zadbać szczególnie na budynkach zabytkowych, objętych opieką konserwatorską.
Takie budynki znajdują się w centrum, jednak apelowano, aby całego centrum nie
traktować jako przestrzeni pod szczególną ochroną, ponieważ znajdują się w niej
także budynki powstałe po II wojnie światowej, które tego kryterium nie spełniają.
Zgodzono się co do tego, żeby zakazać reklam na obwodnicy Nysy, najlepszą
reklamą miasta są bowiem widoki przyrody je otaczające. Mieszkaniec miasta
nie reprezentujący strefy biznesu odniósł się krytycznie do szeregu billboardów
witających przyjezdnych wjeżdżających do miasta. Zgodzono się, żeby zakażać
reklam w postaci: telebimów oraz uporczywie świecących, migających
i rozpraszających kierowców.
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◦ W części trzeciej spotkania, dotyczącej mebli miejskich,uczestnicy uznali,
że ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych nie powinny być ujednolicone
– ich wygląd nie powinien zostać określony zapisami w Kodeksie. Co więcej, ich
zadaszenie nie powinno być dozwolne. Ponownie zwrócono uwagę na to,
że przestrzeń miasta jest bardzo zróżnicowana. Mała architektura powinna być
dostosowana do otoczenia, a zatem innego rodzaju meble powinny znajdować się
przy budynkach zabytkowych, inne przy blokach. Tak jak w przypadku reklam
i szyldów, zaproponowano, aby określić zapisy typowe dla danych obszarów:
centrum - pozostały obszar miasta, zabytki – bloki. Jedna z osób przedstawiła
opinię przeciwną - uczestnicy zaproponowali, by separatory stosowane na ulicach
miały postać granitowych kul i kubików.
◦ Po

zakończonej

dyskusji

moderatorki

podsumowały

pracę

wspólnie

z uczestnikami warsztatów.
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OCENA SPOTKANIA Z PERSPEKTYWY ZAŁOŻONYCH CELÓW
Jak już wspomniano w punkcie 6 niniejszego raportu, spotkanie konsultacyjne dotyczące
Kodeksu Krajobrazowego dla Nysy zostało przeprowadzone zgodnie z założonym
scenariuszem – cele spotkania zostały zrealizowane. Jednak, ze względu na niską frekwencję
na spotkaniu, jego efekty (wypracowane uwagi, opinie i rekomendacje) nie powinny być
traktowane jako społeczna wykładnia przy tworzeniu szczegółowych zapisów Kodeksu
Krajobrazowego dla Nysy. Znacząca przewaga osób związanych z biznesem (osiem osób na
dziesięć obecnych) może sugerować, że Kodeks jest odbierany jako potencjalna zmiana
negatywna dla przedsiębiorców – jego zapisy mogą być traktowane jako ograniczanie
wolności w prowadzeniu swoich inicjatyw, drastyczne zmniejszenie ilości powierzchni
reklamowych może przełożyć się na potencjalny spadek przychodów i upadek sklepów
zakładów i innych. Co za tym idzie, wyniki spotkania konsultacyjnego mogą odbiegać od
ogólnej opinii mieszkańców i mieszkanek Nysy na temat potrzebnych, pożądanych zmian –
osoby obecne na spotkaniu przyszły na nie bardziej zaznaczyć swoje stanowisko
i wyrazić obawę, niźli wziąć udział w konsultacjach społecznych, których celem byłoby
wstępne zarysowanie formy planowanej i potrzebnej zmiany. Nie zmienia to faktu,
że sposób prowadzenia spotkania – formuła warsztatowa, konkretne obszary merytoryczne,
materiały wizualne – pozwoliły na wypracowanie warunków brzegowych dla Kodeksu
Krajobrazowego, przez które należy rozumieć dopuszczalne, daleko posunięte zmiany
w aspekcie wizualnym i architektonicznym miasta, sugerowane, jak zaznaczono przez
bezpośrednich interesariuszy Kodeksu – przedsiębiorców.
Stanowisko obecnych na spotkaniu interesariuszy projektu Kodeksu Krajobrazowego
dla Nysy można podsumować jako otwarte na zmiany. Mieszkańcy i mieszkanki obecni na
spotkaniu zgodzili się w większości, że obecny wygląd miasta oraz nie zunifikowana forma
umieszczania reklam szkodzą Nysie. Jednak ze względu na wspomniany wcześniej cel
przyświecający ich obecności na spotkaniu (zaznaczenie stanowiska obszaru biznesu),
trudno było im wypowiedzieć się w tematach związanych z konkretnymi rozwiązaniami
i propozycjami zapisów. Na przykład, dyskusja na temat zmiany układu reklam na jednej
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z ulic miasta, ograniczenie ich wielkości do jednego, wspólnego dla wszystkich wymiaru
w sporej części rozbijała się o indywidualne doświadczenia obecnych przedsiębiorców
(duża reklama jest bardziej skuteczna niż mała, migająca reklama zwraca uwagę lepiej niż
reklama statyczna etc.). W efekcie w trakcie pracy warsztatowej trudno było wypracować
konkretne rekomendacje i opinie – można zaryzykować hipotezę, że dla mieszkańców
i mieszkanek biorących udział w spotkaniu jego przedmiot był zbyt ogólny, zbyt mało
opracowany, by móc się do niego konkretnie odnieść. Być może warto, po pierwszym
omawianym spotkaniu, zastanowić się bardziej nad obszarami których dotyczyła dyskusja
oraz ujawnionymi w ich trakcie niewiadomymi – wydaje się, że dla biorących udział
w konsultacjach dużo bardziej przekonujące i pomocne byłyby, na przykład, dane
z socjologicznego badania efektywności nośników reklamowych w przestrzeni ulic oraz
konkretne przykłady rozwiązań, czy dobrych praktyk z zaznaczeniem ich stwierdzonej
i udowodnionej efektywności.
Ze względu na niejednorodny charakter Nysy i jej centrum, przygotowanie
konkretnych zapisów Kodeksu Krajobrazowego pozwalających na usatysfakcjonowanie
większości mieszkańców i mieszkanek jest zadaniem trudnym i złożonym – w trakcie
spotkania konsultacyjnego w którym brało udział dziesięć osób, z czego większość
reprezentowała jedną społeczną grupę, pojawiło się wiele stanowisk i wiele propozycji. Nie
udało się jednak wypracować jednej, konsensualnej strategii, która zadowalałaby
wszystkich. Co było znaczące w trakcie dyskusji na tematy reklam, szyldów i mebli
miejskich,

to

brak

indywidualnych

opinii

i

stanowisk

odnośnie

konkretnych,

proponowanych rozwiązań. Mieszkańcy i mieszkanki, zamiast opowiedzieć się za którymś
zproponowanych rozwiązań, bardzo często pytali moderatorów „jak to powinno być zrobione”.

Ponownie, tego typu pytania oraz zachowanie w trakcie procesu konsultacyjnego może być
spowodowane zbyt dużym poziomem ogólności, czy abstrakcji w omawianym temacie –
brak odpowiedniego wyposażenia poznawczego (znajomość różnego typu rozwiązań,
doświadczenia z innych miast etc.), bądź brak zrozumienia, mówiąc kolokwialnie
„o co właściwie chodzi” powoduje, że to, co dla moderatora ma jasną i ostrą definicję, dla
osoby pytanej stanowi zupełną nowość i abstrakcję właśnie. Podsumowując, spotkanie
konsultacyjne pozwoliło na wyznaczenie najważniejszych obszarów wymagających
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zmiany oraz kierunków i zasięgu tych zmian z perspektywy głównie przedsiębiorców.
Konkretne rozwiązania, zapisy w ramach Kodeksu Krajobrazowego wymagają jednak
przeprowadzenia kolejnych spotkań na mniejszym poziomie ogólności i z większą
możliwością jasnych wyborów „tak/nie” - ta reklama powinna być dopuszczalna,
ta reklama nie powinna być dopuszczalna, etc. Być może dobrym pomysłem jest
przygotowanie konkretnych propozycji rozwiązań odnośnie reklam, podpartych zarówno ze
strony praktycznej – przykładami z innych miast wraz udokumentowaną skuteczności – jak
i ze strony naukowej – badaniami socjologicznymi efektywności reklam w przestrzeni
miejskiej.
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NAPOTKANE TRUDNOŚCI/PROBLEMY PODCZAS SPOTKANIA
Główny problem spotkania stanowiła niska frekwencja, mimo szerokiego informowania
społeczeństwa (w tym należy podkreślić, w ramach przeprowadzonej geoankiety udział
w warsztatach deklarowało 11 osób, zaś rozważało 56, przy czym z pewnością wiedziało
o nich 141 osób z tytułu samej ankiety) – brak szerokiej reprezentacji różnych grup
wiekowych, społecznych, ekonomicznych powoduje, że wyniki nie są tak bardzo
zróżnicowane jak mogłyby być, ilość zebranych rekomendacji i opinii jest przy tym jednak
dość wysoka.
Brak konkretnych danych odnośnie skuteczności reklamy i praktyk z nią związanych
przekładających się na jej efektywność powodował, że część dyskusji stanowiła zderzenie
dwóch indywidualnych, skrajnych doświadczeń, sprowadzających się do stwierdzeń
„ja wiem, że taka reklama jest skuteczna/ja wiem, że taka reklama skuteczna nie jest”.
Przygotowanie odpowiednich statystyk, wraz z wizualizacjami pozwoliłoby rozwiązać tego
typu paty w dyskusjach i skupić się, korzystając z przykładów, na wypracowaniu
optymalnego rozwiązania dla Nysy. Równocześnie trzeba mieć świadomość, że istniejące
badania mają na celu upewnienie potencjalnych klientów w przekonaniu, że reklama
zewnętrzna jest skuteczna, co za tym idzie – wiarygodność takich badań jest niewielka.
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ZESTAWIENIE OPINII I REKOMENDACJI ZE SPOTKANIA
KONSULTACYJNEGO
GRUPA I
Uchwała Krajobrazowa (ogólna opinia o reklamach, poziomy ochrony, jakich reklam
zakazać):
•

Miejsc wyznaczonych z przeznaczeniem na stawianie billboardów powinno być
więcej. Ich brak generuje problem wieszania tego rodzaju reklam "gdzie się da". Był to
wniosek zgłoszony przez przedsiębiorcę prowadzącego firmę reklamową;

•

Reklamy w mieście powinny zostać uporządkowane;

•

Należy stworzyć jeden wzorzec/szablon, w którym zamieszczane byłyby reklamy tzw. szyld modułowy byłby dobrym rozwiązaniem tam, gdzie da się go zunifikować dobrym przykładem jest ul. Prudnicka, natomiast ul. Celna jest, według uczestników
spotkania, przykładem na chaos informacyjny.

•

Należy doprecyzować „zasięg' reklam w stosunku do wysokości kondygnacji.

•

Nie należy zakazywać instalowania reklam w centrum, na budynkach - spowoduje to
znaczny spadek przychodów wspólnot mieszkaniowych.

•

Tzw. „potykacze” powinny być dozwolone wyłącznie dla lokali gastronomicznych

•

Ulice Celna, Rynek i Wrocławska powinny być traktowane jako ulice "specjalnej
troski" ze względu na swoje znaczenie.

•

Reklamy mrugające jaskrawym, agresywnym światłem powinny być bezwzględnie
zabronione.

•

Banery i plandeki reklamowe powinny być zakazane.

•

Należy zakazać instalowania tablic reklamowych i billboardów na trasie wjazdowej
do Nysy w miejscach, gdzie mogą zasłaniać panoramę miasta, będącą jego najlepszą
wizytówka.
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•

Na budynkach wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków reklamy powinny być
zabronione.

•

Zapisy wprowadzane dla poszczególnych obszarów miasta powinny być określane
indywidualnie, a nie zbiorczo dla całej strefy konserwatorskiej, ponieważ należą do
niej także blokowiska, na terenie których nie są niezbędne tak ścisłe zapisy.

•

Reklamy w okolicy Rynku powinny być mocno ograniczone.

Szyldy na budynkach
•

Należy dookreślić wartość procentową powierzchni okien możliwą do wyklejenia
reklamą - tak, żeby cała tafla okna nie stanowiła nośnika reklamowego;

•

Witryny sklepowe nie powinny być zaklejane - reklama powinna być instalowana za
szybą.

•

ilość kondygnacji, które mogą służyć powierzchni reklamowej powinna zostać
określona i egzekwowana

•

Nie powinno się określać kolorystyki reklam.

Meble Miejskie
•

Na kartach do głosowania był zbyt mały wybór mebli miejskich, niektórzy
z uczestników uważali, że wyboru nie ma ogóle.

•

Meble miejskie powinny byś stylem dopasowane do obszaru, na którym
są instalowane. Nie jest wskazane, by ujednolicać ławki, kosze na śmieci czy latarnie,
każdy obszar powinien mieć własną stylistykę.
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GRUPA II
Uchwała Krajobrazowa (ogólna opinia o reklamach, poziomy ochrony, jakich reklam
zakazać):
•

Reklam w Nysie jest zbyt dużo. Są zbyt chaotyczne i nieuporządkowane

•

Reklam w Nysie jest zbyt dużo. Należy ograniczyć ich ilość, nie eliminować jednak
całkowicie;

•

Należy wprowadzić jednolite zasady dotyczące umieszczenia i wyglądu reklam

•

Należy wprowadzić podział na strefy reklamowe w mieście różnicujące zasady
umieszczania i wieszania reklam. Przykładem mogą być strefy przemysłowe miasta,
którym reklama jest potrzebna

•

Jasne odróżnienie „reklam” od „szyldów” - całkowity zakaz umieszczania
jakichkolwiek reklam w centrum miasta. Na budynkach w ścisłym centrum powinny
pojawiać się tylko szyldy;

•

Reklamy w centrum powinny zostać drastycznie ograniczone. Nie należy jednak
stawiać przedstawicieli i przedstawicielek biznesu w sytuacji kompletnego zakazu
reklamy;

Szyldy na budynkach
•

Reklamy powinny być tej samej wielkości, poukładane w kasetonach. Mogą być
umieszczane na parterze budynków, ewentualnie na wysokości 1 piętra. Estetyczne
„Lizaki” na boku budynku lub neony/litery na dachach kamienic są dopuszczalną
formą reklamy.

•

Reklamy na blokach nie powinny wychodzić poza wysokość parteru, ewentualnie
1 piętra budynku.

•

Należy wprowadzić zakaz wyklejania okien reklamami, bądź zdecydowanie
ograniczyć powierzchnię reklamy na oknach (na przykład, do maksymalnie 20%)

•

System informacji miejskiej:
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•

Tabliczki z nazwami ulic powinny zostać uporządkowane i ujednolicone

•

Tabliczki z nazwami ulic mogą wyznaczać strefy miasta – warto rozważyć inne
tabliczki w centrum, inne w pozostałych, mieszkaniowych i przemysłowych
częściach miasta

•

Pylony informacyjne powinny zostać ujednolicone. Tabliczki na pylonach mogą
wskazywać lokalizację instytucji miejskich (muzea, urzędy etc.), mogą także powstać
pylony komercyjne (wykupienie reklamy wskazujące, na przykład, lokal, hotel, etc.)

Meble miejskie:
•

W ścisłym centrum powinny pojawić się meble stylizowane na stare, nawiązujące do
dziedzictwa architektonicznego miasta, w parkach dookoła centrum meble
wypoczynkowe, natomiast przy bulwarach nad rzeką meble nowoczesne.

•

Ujednolicenie ogródków restauracyjnych i barowych, wprowadzenie zakazu
używania plastikowych krzeseł.

Opinie:
•

Forma

reklamy

powinna

zostać

ujednolicona,

dopasowana

do

kamienic

i nowoczesnych budynków. Ważna jest tez jakość grafiki.
•

Dobrym przykładem według mieszkańców jest kamienica na ul. Prudnickiej

•

Najemcy powinni być kontrolowani poprzez ustalenie konkretnych zasad i reguł
(egzekwowanych za pomocą odpowiednich narzędzi).

•

Reklam w mieście jest za dużo, dlatego ich ilość powinna być zredukowana.
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