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Dozwolone są tymczasowe reklamy związane z imprezami, 
szczególnie wrocławskimi festiwalami, w tym tymczasowe 
obiekty stawiane w ramach imprez (np. infopunkt festiwalu).

Reklamy na słupach ogłoszeniowych. 

Reklama typu citylight na przystanku.

Zakaz umieszczania tymczasowych obiektów budowlanych:
kiosków ulicznych, urządzeń rozrywkowych, pawilonów wy-
stawowych.

 
 
09  

Zakaz zaklejania okien i witryn od zewnątrz i wewnątrz, prze-
szklenia powinny być przezroczyste:
— na przeszkleniach okiennych i witrynach4 można zamie-
ścić informację o: godzinach otwarcia lokalu lub instytucji, 
płatności kartami płatniczymi lub bonami towarowymi, moż-
liwości zwrotu podatku VAT dla podróżnych oraz o przedsię-
biorcy prowadzącym ochronę obiektu,
— galerie sztuki i inne lokale mogą zasłaniać witryny podczas 
prowadzenia działań artystycznych,
— dopuszcza się kompozycję artystyczną na przeszkleniach, 
zajmującą nie więcej niż 25% powierzchni przeszklenia.  
W takim przypadku dopuszcza się stosowanie folii imitującej 
szkło piaskowane. 

10  

Zakaz montowania na zewnątrz budynków oraz po zewnętrz-
nej i wewnętrznej stronie okien i witryn ekranów, oraz urzą-
dzeń odtwarzających napisy, obrazy lub animacje a także 
urządzeń nagłaśniających.

11  

Reklama na siatce osłaniającej rusztowanie może pojawić 
się tylko w przypadku prowadzenia robót remontowo-bu-
dowlanych: reklama na siatce osłaniającej rusztowanie może 
zajmować maksymalnie 1/3 całkowitej powierzchni tkaniny. 
Na pozostałej części powierzchni siatki musi znajdować się 
odwzorowanie remontowanego budynku w skali 1:1. Siatka 
nie może być podświetlona. Działania reklamowe na siatce 
mogą być prowadzone nie dłużej niż 12 miesięcy. Te same lub 
kolejne działania reklamowe mogą pojawić się na rusztowaniu 
nie wcześniej niż 10 lat po upływie ww. okresu.  

12  

W przypadku ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wynajmu 
lokali użytkowych i mieszkalnych umieszczanych w witrynach 
wystawowych i oknach lokali obowiązują określone wzory 
plansz reklamowych (szczegółowe informacje - załącznik  
nr 5 do uchwały). Dopuszczalny wymiar reklamy lokali użyt-
kowych to 50x70 cm. 

13  

Zakaz utrzymywania elewacji budynków oraz budowli  
w oszpeconym stanie, pokrytych graffiti lub uszkodzonych.

Park Kulturowy 
– instrukcja
Stare Miasto jako wizytówka Wrocławia wymaga 
szczególnej ochrony. W ostatnich latach jego blask 
przygasł pod naporem różnych form agresywnej re-
klamy, krzykliwych szyldów czy zaklejonych folią wi-
tryn lokali. By opanować chaos reklamowy i odzyskać 
estetyczny wygląd oraz prestiż salonu miasta, obszar 
centrum objęto uchwałą Parku Kulturowego. 

Przepisy, obowiązujące od 23 kwietnia 2015, doty-
czą wszystkich podmiotów prowadzących działania na 
terenie centrum oraz jego mieszkańców. 

Uchwała Parku Kulturowego wprowadza wiele 
zmian: reguluje zasady umieszczania szyldów, reklam, 
nośników reklamowych, dekorowania witryn i okien, 
prowadzenia handlu i gastronomii oraz działań rekla-
mowych na remontowanych budynkach.

Pełną treść uchwały znajdziesz na odwrocie oraz 
na stronie internetowej urzędu miasta: 
www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw

Ulotka, którą trzymasz w dłoni, przeprowadzi  
Cię przez przepisy i dobre praktyki obowiązujące  
w PK. Zielony kolor określa dozwolone oraz prefero-
wane formy i działania reklamowe, czerwony - dziś 
zabronione, a dotychczas powszechnie stosowane 
rozwiązania. 

Warto przestrzegać zasad Parku Kulturowego – 
pozwoli Ci to nie tylko uniknąć mandatu, ale przede 
wszystkim przyczyni się do uporządkowania i popra-
wy estetyki przestrzeni centrum miasta. Z pożytkiem 
dla wszystkich jego użytkowników. W granicach 
dobrego smaku.

Legenda i słowniczek
    

Dozwolone
    

i niedozwolone formy reklamy i działania w PK.

1 Szyld
przedmiot materialny przestrzenno-graficzny, służący 
oznaczeniu podmiotu w miejscu prowadzenia przez 
niego działalności.
2 Baner
przekaz reklamowy lub informacyjny wydrukowany
na materiale miękkim, folii PCV lub innym.
3 Kaseton 
panel z logo lub (i) nazwą firmy, montowany zwykle 
nad witryną, często podświetlany.
4 Witryna
duże przeszklone okno lokalu, często umożliwiające 
ekspozycję towarów.

Architektura

01  

Dozwolone są szyldy1 w różnej formie, także z możliwością 
podświetlania i w postaci neonów. Wymagana jest wyso-
ka jakość elementów przewidzianych do umieszczenia na 
elewacjach budynków. Ze względu na staromiejski charakter 
zabudowy w obrębie PK odpowiednia forma to szyldy z liter 
przestrzennych, dopasowane do stylu architektury, które nie 
zasłonią zdobień na fasadach.

02  

Dozwolone są szyldy na ścianie budynku. Szyld może zawie-
rać nazwę lub logo firmy, informację o rodzaju prowadzonej 
działalności, dane kontaktowe. 

03  

Zakaz prowadzenia działań reklamowych na elewacjach, 
w wyniku których otwory okienne, balustrady balkonów lub 
balustrady loggii, elementy rzeźbiarskie i malarskie, sgraffita 
itd. zostaną całkowicie lub częściowo zasłonięte.

04  

W przypadku sklepów z artykułami erotycznymi obowiązu-
je zakaz podświetlania i oświetlania jakichkolwiek szyldów, 
w tym także podświetlanych kasetonów3 i neonów.  

05  

Nie wolno umieszczać ogłoszeń i reklam na balkonach 
oraz w oknach od wewnętrznej i zewnętrznej strony.

06  

Zakaz umieszczania banerów2.

07  
 
Zakaz montowania na zewnątrz budynków anten, urządzeń 
nagłaśniających i klimatyzujących, widocznych z placów 
i dróg publicznych PK. Anteny, urządzenia klimatyzacyjne 
i nagłaśniające powinny być osłonięte i mogą pojawiać się 
wyłącznie od strony podwórza.  

08  

Zakaz umieszczania reklam na budowlach i obiektach małej 
architektury (np. mostach, ogrodzeniach itd.).

Ulica

Zakaz ustawiania stojaków z reklamą – tzw. potykaczy przed 
budynkami.

Restauracje i instytucje kultury mogą ustawić jeden stojak 
z menu/programem przed swoim lokalem, 2 stojaki jeśli do 
lokalu gastronomicznego prowadzą 2 wejścia oddalone od 
siebie o więcej niż 15 m.

     

Zakaz zamieszczania reklam na nawierzchni dróg, chodników, 
ścieżek rowerowych.

Zakaz przyklejania ogłoszeń i plakatów na latarniach, skrzyn-
kach elektrycznych i innych elementach miejskiego pejzażu.

                

Ruch 
uliczny
Zakaz umieszczania nośników reklamowych na zaparko-
wanych pojazdach oraz obiektach pływających (nie dotyczy 
rowerów miejskich, komunikacji miejskiej i taksówek).

                 

Zakaz rozdawania ulotek oraz nagabywania na terenie PK. 

   

Zakaz eksponowania reklam przez osoby spacerujące po
ulicach i placach (np. transparenty), prowadzenie działań 
reklamowych przez osoby w kostiumach jest zabronione.

Rower i inne sporty miejskie, podobnie jak na terenie całego 
miasta, są także mile widziane w PK.

Gastronomia 
i handel
Zakaz handlu ulicznego lub prowadzenia samodzielnego 
punktu handlowego lub gastronomicznego zlokalizowanego 
poza lokalem i w przejściach.

 
Foodtrucki dozwolone są w wyznaczonych lokalizacjach na 
terenie PK - załącznik nr4 do uchwały.

Dozwolony handel w wyznaczonych punktach o ustalo-
nym jednolitym wzorze, usytuowanych tak, by nie zasłaniać 
zabytków ani nie utrudniać komunikacji pieszej (lista miejsc 
dozwolonego handlu znajduje się w uchwale - załącznik nr 4).

 
W lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastrono-
miczna oraz w lokalu wykorzystywanym przez przedsiębiorcę 
do organizacji imprezy, zakazuje się prowadzenia działalności 
usługowej o charakterze erotycznym. 

Sezonowe ogródki gastronomiczne dozwolone są 
tylko jako forma zwiększenia liczby miejsc lokalu 
gastronomicznego.

    

 
Markizy i parasole mają być wyłącznie w kolorze 
écru, kolorowe napisy i znaki firmowe na markizach 
i parasolach mogą być umieszczone wyłącznie na 
lambrekinach (krawędzi parasola). Transmisje na 
żywo można wyświetlać na ekranach skierowanych 
do wewnątrz ogródków.

Przed lokalem handlowym do sprzedaży można 
wystawić artykuły z zakresu prowadzonej działalności: 
pamiątki, książki, owoce, warzywa oraz wypieki.

Uwaga
Zamiar wykonania realizacji np. ogródka gastrono-
micznego, szyldu, klimatyzatora - należy uzgodnić z: 
1) Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju 
Miasta (Wydział Architektury i Budownictwa,  
pl. Nowy Targ 1-8), 
2) Miejskim Konserwatorem Zabytków (ul. Bernar-
dyńska 5),
3) Wydziałem Architektury i Budownictwa (pl. Nowy 
Targ 1-8) - procedury wynikające z prawa budowla-
nego,
4) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ul. Długa 49) 
- w przypadku zajęcia pasa drogowego (przestrzeń 
ulicy i chodnika).
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Na mapie centrum miasta granice PK zaznaczono 
różową linią. 
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Wrocław.
Park Kulturowy
-instrukcja

Uchwała Nr 
LVI/1465/14 
Rady Miejskiej 
Wrocławia
z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku 
kulturowego „Stare Miasto”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875) w związku z art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1446, z późn. zm.), Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. W celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów 
z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej tworzy 
się park kulturowy „Stare Miasto”, zwany dalej „Par-
kiem”.
2. Uchwała nie narusza miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego obowiązujących na 
obszarze Parku.
3. Granica Parku przebiega kolejno:
1) ulicą Nowy Świat;
2) ulicą Grodzką na odcinku do mostu Uniwersytec-
kiego;
3) mostem Uniwersyteckim;
4) ulicą Bolesława Drobnera;
5) ulicą Henryka Sienkiewicza na odcinku do ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
6) ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku 
od ulicy Henryka Sienkiewicza;
7) mostem Pokoju;
8) placem Powstańców Warszawy na odcinku do alei 
Juliusza Słowackiego;
9) aleją Juliusza Słowackiego;
10) ulicą Zygmunta Krasińskiego na odcinku do połu-
dniowej ściany budynku nr 13;
11) linią wyznaczoną przez południowe ściany budyn-
ków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 13 i 13a oraz 
budynku przy ul. Podwale 80, do ulicy Podwale;
12) ulicą Podwale na odcinku do placu Czystego;
13) granicą obszaru na południe od ulicy Podwale 
obejmującego plac Tadeusza Kościuszki oraz jego 
otoczenie: plac Czysty, historyczną bryłę DH „Re-
noma” przy ulicy Świdnickiej 40, budynki przy ulicy 
Świdnickiej 37, 39 i 41, zabudowę przy placu Tadeusza 
Kościuszki, budynki przy ulicy Tadeusza Kościuszki 
17-19, 18, 20, 21 i 23, zabudowę przy ulicy Świdnickiej 
na odcinku od placu Tadeusza Kościuszki do ulicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, budynki przy ulicy 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 52, 54, 56, 58, 60, 62 i 64 oraz 
budynki przy ulicy Podwale nr 37-38;
14) ulicą Podwale do mostu Generała Władysława Sikorskiego;
15) południowym nabrzeżem Odry na odcinku od mostu Ge-
nerała Władysława Sikorskiego do ulicy Nowy Świat
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) działaniach reklamowych – należy przez to rozumieć 
powiadamianie w jakiejkolwiek wizualnej formie o towarach 
lub usługach, w tym umieszczanie reklamy na nośnikach 
reklamowych;
2) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć przed-
miot materialny służący do działań reklamowych wraz z jego 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, z wyjątkiem 
szyldu;
3) szyldzie – należy przez to rozumieć przedmiot materialny 
służący do tekstowego lub graficznego oznaczenia podmiotu 
zawierający nie więcej niż: firmę albo nazwę, logo, określe-
nie rodzaju prowadzonej działalności, adres, numer telefonu, 
godziny prowadzenia działalności, adres strony internetowej 
podmiotu lub adres poczty elektronicznej;
4) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć for-
mę zwiększenia, poza budynkiem, liczby miejsc konsumenc-
kich w lokalu gastronomicznym.

§ 3. Materialne i krajobrazowe dziedzictwo kulturowe na 
obszarze Parku chroni się poprzez sporządzanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzanie 
zakazów i ograniczeń oraz sporządzenie planu ochrony Parku, 
przy czym dąży się do:
1) zachowywania historycznych układów urbanistycznych 
i obiektów zabytkowych;
2) odtwarzania historycznych układów urbanistycznych, 
a także ich uzupełniania i wzbogacenia wpisując nowe struk-
tury o wysokiej jakości w istniejącą tkankę historyczną;
3) zapewnienia ekspozycji zabytków nieruchomych i histo-
rycznych zespołów budowlanych, historycznie ukształtowa-
nych dominant oraz trójwymiarowej sylwety miasta;
4) rewaloryzowania i rewitalizowania przestrzeni miejskiej;
5) ograniczenia niekorzystnego wpływu nośników reklamo-
wych w postaci tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków 
związanych z ochroną parku kulturowego na przestrzeń 
publiczną.
6) zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości zabytków;
7) udaremniania niszczenia i niewłaściwego korzystania 
z zabytków;
8) zapewnienia warunków korzystania z zabytków prowadzą-
cych do trwałego zachowania ich wartości kulturowej.

Rozdział 2.
Handel i gastronomia poza budynkami

§ 4. Na obszarze Parku zabrania się:
1) handlu poza budynkami oraz w przejściach i przejazdach 
bramowych, z wyjątkiem:
a) miejsc określonych w załączniku nr 4 do uchwały,
b) handlu stanowiącego część zorganizowanych imprez: kon-
certów, zawodów sportowych, uroczystości religijnych i pań-
stwowych, wystaw, jarmarków i kiermaszy okolicznościowych, 
imprez artystycznych, akcji informacyjnych, happeningów 
i innych wydarzeń o charakterze niekomercyjnym,

c) wystawiania i oferowania do sprzedaży pamiątek, książek, 
owoców i warzyw oraz wypieków przed lokalami handlowy-
mi, przez podmiot prowadzący działalność handlową w tym 
zakresie i w tym lokalu,
d) sprzedaży kwiatów na pl. Solnym pod zadaszeniami stano-
wiącymi integralną część kiosków;
2) działalności gastronomicznej poza budynkami oraz 
w przejściach i przejazdach bramowych, z wyjątkiem:
a) Wyspy Słodowej, na której dopuszcza się wyłącznie trzy 
miejsca do prowadzenia działalności gastronomicznej o po-
wierzchni nie większej niż 130 m2 każde,
b) wschodniej części placu Nowy Targ na obszarze ograni-
czonym od wschodu i południa zewnętrznymi rzędami latarń 
oświetlających plac, od zachodu linią siedzisk, a od północy 
linią wyznaczoną przez stojaki na rowery,
c) działalności gastronomicznej stanowiącej część zorganizo-
wanych imprez, o których mowa w pkt 1 lit. b,
d) ogródków gastronomicznych,
e) działalności gastronomicznej prowadzonej z pojazdu 
w miejscach określonych w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 5. 1. Jako przekrycia ogródków gastronomicznych dopusz-
cza się wyłącznie parasole i markizy w jednolitym kolorze 
ecru.
2. Kolorowe znaki firmowe i napisy na parasolach i marki-
zach mogą być usytuowane tylko na elementach zwisających 
(lambrekinach).

Rozdział 3.
Działania reklamowe oraz działalność handlowa  
i usługowa

§ 6. Na obszarze Parku nie dopuszcza się organizowania wy-
darzeń służących działaniom reklamowym, w tym mających 
na celu promocję produktów lub usług, z wyjątkiem wyda-
rzeń stanowiących część zorganizowanych imprez, o których 
mowa w § 4 pkt 1 lit b.

§ 7. 1. Nie dopuszcza się prowadzenia działań reklamowych 
na budynkach, z wyjątkiem:
1) umieszczania szyldów na ścianach budynków;
2) umieszczania na ścianie lokalu gastronomicznego jednego 
nośnika reklamowego zawierającego menu tego lokalu ga-
stronomicznego;
3) nośników reklamowych, o których mowa w § 23 ust. 3.
2. Na obszarze części Parku znajdującej się po południowej 
stronie ulicy Podwale, dopuszcza się stosowanie szyldów 
w formie neonów na dachach budynków.
2a. Zakazuje się działalności handlowej lub usługowej pole-
gającej na nagabywaniu osób przebywających na obszarze 
parku kulturowego, a także polegającego na nagabywaniu 
powiadamiania o towarach, usługach lub imprezach.
3. W lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastrono-
miczna, oraz w lokalu wykorzystywanym przez przedsiębiorcę 
do organizacji imprezy, zakazuje się prowadzenia działalności 
usługowej o charakterze erotycznym.
4. W odniesieniu do sklepów z artykułami erotycznymi nie 
dopuszcza się stosowania oświetlanych i podświetlanych szyl-
dów, w tym podświetlanych kasetonów i neonów.
4a. Zakazuje się utrzymywania zniszczonych, uszkodzonych 
lub oszpeconych markiz, szyldów i nośników reklamowych.
5. Na obszarze Parku zakazuje się stosowania banerów.

§ 8. 1. Na budynkach nie dopuszcza się prowadzenia działań 
reklamowych, w tym umieszczania nośników reklamowych 
i szyldów, w wyniku których otwory okienne, balustrady bal-
konów lub balustrady loggii, elementy rzeźbiarskie i malarskie, 
sgraffita, gzymsy lub opaski wokółdrzwiowe i wokółokienne 
zostałyby całkowicie lub częściowo zasłonięte.
1a. Szyldy i nośniki reklamowe, znajdujące się na ścianie budynku 
nie mogą zajmować łącznie więcej niż 4% powierzchni tej ściany.
2. (unieważniony)
3. Na budynkach nie dopuszcza się prowadzenia działań 
reklamowych, w tym umieszczania nośników reklamowych 
i szyldów bez:
1) zachowania ładu kompozycyjnego, tj. bez uwzględnienia osi 
pionowych i poziomych podziałów, w szczególności wyzna-
czonych otworami okiennymi lub drzwiowymi;
2) utrzymania tej samej stylistyki, formy, materiału i koloru 
nośników reklamowych i szyldów odnoszących się do jednego 
lokalu użytkowego.

§ 9. 1. Nie dopuszcza się działań reklamowych polegających 
na przyklejaniu i mocowaniu reklam do okien i witryn.
2. Nie dopuszcza się działań reklamowych polegających na 
umieszczaniu nośników reklamowych po wewnętrznej stronie 
okien i witryn, z wyjątkiem:
1) menu lokali gastronomicznych;
2) repertuarów oper, teatrów, sal koncertowych i kin;
3) nośników reklamowych stanowiących towar lub element 
kompozycji wraz z towarem wystawionym w oknie lub witrynie.

§ 10. Nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamo-
wych i szyldów na budowlach i obiektach małej architektury, 
z wyjątkiem:
a) nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przy-
stanków transportu publicznego i urządzeń służących do 
wypożyczania rowerów miejskich,
b) flag stanowiących nośniki reklamowe związane z impreza-
mi, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b.

§ 11. Przepisy o szyldach nie dotyczą organów administra-
cji publicznej i urzędów, korporacji zawodowych i innych 
podmiotów w zakresie, w którym ich szyldy są uregulowane 
odrębnymi przepisami.

§ 12. Zakazuje się prowadzenia działań reklamowych przy 
użyciu wolnostojących nośników reklamowych z wyjątkiem:
1) słupów reklamowych w formie zgodnej z załącznikiem nr 3 
do uchwały, o ile jest to zgodne z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego;
2) stojaków z menu lokalu gastronomicznego;
3) stojaków służących wyłącznie informacji o działaniach 
prowadzonych przez instytucje kultury;
4) nośników typu „city light” (rozumianych jako podświetlane 
nośniki reklamowe o wymiarach powierzchni ekspozycyjnej 
120 x 180 cm) na ulicy Oławskiej.

§ 13. Zakazuje się:
1) ustawiania na obszarze Parku pojazdów, w tym przyczep 
i naczep, z przymocowanymi nośnikami reklamowymi nie 
stanowiącymi ich elementów konstrukcyjnych, z wyłączeniem 
systemu rowerów miejskich, komunikacji miejskiej i taksówek;
2) umieszczania na obiektach pływających nośników rekla-
mowych nie stanowiących ich elementów konstrukcyjnych;
3) działań reklamowych polegających na eksponowaniu 

i obnoszeniu reklam oraz rozdawania ulotek poza budynkami 
oraz w przejściach i przejazdach bramowych;
4) umieszczania reklam na nawierzchniach jezdni, ścieżek 
rowerowych i chodników.

§ 14. 1. Dla jednego lokalu gastronomicznego dopuszcza się 
nie więcej niż jeden stojak, o którym mowa w § 12 pkt 2.
2. W przypadku, gdy lokal gastronomiczny posiada dwa 
wejścia, a odległość między tymi wejściami, mierzona wzdłuż 
zewnętrznych ścian budynków, wynosi więcej niż 15 m, do-
puszcza się zastosowanie drugiego stojaka.
3. Każdy stojak, o którym mowa w § 12 pkt 2, dopuszcza się 
na terenie ogródka gastronomicznego, a w przypadku braku 
ogródka – bezpośrednio przy wejściu do lokalu gastrono-
micznego.

§ 15. Dla jednej instytucji kultury dopuszcza się nie więcej 
niż jeden stojak, o którym mowa w § 12 pkt 3, umieszczony 
bezpośrednio przy wejściu do tej instytucji.

§ 16. 1. Dopuszcza się działania reklamowe na nie więcej niż 
1/3 całkowitej powierzchni siatki, tkaniny lub innego materia-
łu osłaniającego rusztowanie służące do prowadzenia robót 
budowlanych na elewacji budynku zgodnie z przepisami 
odrębnymi, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
2. Nie dopuszcza się działań reklamowych, o których mowa 
w ust. 1, na rusztowaniu służącym do prowadzenia robót 
budowlanych na dachu budynku.
3. Działania reklamowe, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się pod warunkiem, że na pozostałej powierzchni siatki, tka-
niny lub innego materiału osłaniającego rusztowanie znajduje 
się odwzorowanie remontowanej elewacji budynku w skali 1:1.
4. Działania reklamowe, o których mowa w ust. 1, mogą być 
prowadzone tylko przez okres faktycznego wykonywania 
robót budowlanych, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Te same lub kolejne działania reklamowe mogą być pro-
wadzone na rusztowaniu nie wcześniej niż 10 lat po upływie 
ostatniego okresu, o którym mowa w ust. 4.
6. Nie dopuszcza się oświetlania ani podświetlania siatki, tka-
niny lub innego materiału, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 4.
Zmiana sposobu korzystania z zabytków nieruchomych 
na obszarze Parku

§ 17. 1. Zakazuje się stosowania ekranów i urządzeń odtwa-
rzających napisy, obrazy lub animacje przy pomocy tech-
nologii wizualnych lub audiowizualnych, a także urządzeń 
nagłaśniających:
1) na zewnątrz budynków;
2) po wewnętrznej stronie okien i witryn, gdy treści emitowa-
ne przez te urządzenia są skierowane na zewnątrz budynków.
2. Zakazy określone w ust. 1 nie dotyczą ekranów i urządzeń 
stosowanych podczas zorganizowanych imprez, o których 
mowa w § 4 pkt 1 lit. b.
3. Dopuszcza się wyświetlanie informacji o wydarzeniach kul-
turalnych w formie projekcji na przeznaczonym do tego celu 
nośniku, wkomponowanym w przestrzeń przystanku komuni-
kacji miejskiej przy Przejściu Świdnickim.
4. W ogródkach gastronomicznych dopuszcza się wyświetla-
nie na ekranach transmisji wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych nadawanych na żywo, o ile transmisje te są skierowane 
do wnętrza ogródków.

§ 18. 1. Na obszarze Parku zakazuje się montażu anten, 
urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących, na zewnątrz 
budynków, widocznych z terenu: dróg publicznych, Ryn-
ku, placu Solnego, placu Nowy Targ, placu Wolności, placu 
Uniwersyteckiego, skweru przy kościele św. Marii Magdaleny, 
ulicy Oławskiej, ulicy Świdnickiej, ulicy Kuźniczej, bulwaru 
Xawerego Dunikowskiego, bulwaru ks. Aleksandra Zienkie-
wicza, bulwaru Piotra Włostowica, bulwaru kard. Stefana 
Wyszyńskiego, bulwaru Stanisława Kulczyńskiego, bulwaru 
Słonecznego, bulwaru Tadka Jasińskiego, parku Juliusza 
Słowackiego, parku Mikołaja Kopernika, Promenady Staro-
miejskiej, wyspy Bielarskiej, wyspy Daliowej, wyspy Słodowej, 
wyspy Tamka, Wzgórza Polskiego, Wzgórza Partyzantów lub 
z mostów i kładek pieszych.
2. Zakazuje się stosowania w Parku tymczasowych kiosków 
ulicznych, pawilonów sprzedaży ulicznej i wystawowych oraz 
urządzeń rozrywkowych, z wyjątkiem:
1) obiektów stosowanych podczas zorganizowanych imprez, 
o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b;
2) bulwaru Xawerego Dunikowskiego.
3. Obowiązuje forma architektoniczna:
1) stałych kiosków ulicznych, zgodna z wzorami określonymi 
w załączniku nr 2 do uchwały;
2) słupów reklamowych, zgodna z wzorami określonymi 
w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 18a. Zakazuje się utrzymywania w oszpeconym sta-
nie elewacji (w tym drzwi, okien i witryn) budynków oraz 
powierzchni innych obiektów budowlanych, w szczególności 
zabrudzonych, pokrytych graffiti, oszpeconych lub uszko-
dzonych śladami po dotychczasowych szyldach i nośnikach 
reklamowych, lub oklejonych plakatami.

§ 19. (unieważniony)

§ 20. 1. Przeszklenia okien i witryn powinny być przezroczyste 
z wyjątkiem witraży.
2. Dopuszcza się kompozycje artystyczne na przeszkleniach 
zajmujące nie więcej niż 25% powierzchni pojedynczego 
przeszklenia. W takim przypadku dopuszcza się stosowanie 
w witrynie folii imitującej szkło piaskowane.
2a. Na witrynach z wbudowanym bankomatem dopuszcza się 
stosowanie folii technicznej imitującej szkło piaskowane lub 
folii w kolorze grafitowym (RAL 7024).
2b. Na witrynach lokalu użytkowego, w czasie trwania prac 
remontowych wewnątrz tego lokalu, dopuszcza się stosowa-
nie folii technicznej imitującej szkło piaskowane.
3. W czasie trwania działań artystycznych prowadzonych 
przez instytucje kultury w ramach zorganizowanych imprez 
artystycznych, dopuszcza się zaklejanie okien lub witryn 
w galeriach sztuki i w innych lokalach, w których działania te 
są prowadzone.
4. Na przeszkleniach okien i witryn niebędących witrażami 
dopuszcza się umieszczanie informacji o:
1) możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi lub 
bonami towarowymi;
2) godzinach otwarcia lokalu lub instytucji;
3) możliwości zwrotu podatku VAT dla podróżnych;
4) przedsiębiorcy prowadzącym ochronę obiektu;
5) wystawieniu nieruchomości bądź lokalu na sprzedaż, lub 
o możliwości jego najmu albo dzierżawy.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 5, sporządza się zgod-
nie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 21. Obiekty konieczne do przeprowadzenia robót budowla-
nych należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu tych robót.

§ 22. Zabrania się ustawiania pojazdów na zabytkowych pły-
tach nagrobnych wmurowanych w nawierzchnię w otoczeniu 
kościołów.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23. 1. Właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy 
obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni, poło-
żonych na obszarze Parku, zobowiązani są do dostosowania 
się do przepisów uchwały w terminie 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia, poprzez:
1) demontaż obiektów, o których mowa w uchwale, zlokalizo-
wanych niezgodnie z jej przepisami;
2) zmianę sposobu prowadzenia działań reklamowych, formy 
nośników reklamowych, szyldów i innych elementów zago-
spodarowania przestrzeni, o których mowa w uchwale.
2. Obowiązek stosowania formy architektonicznej stałych 
kiosków ulicznych określonej w załączniku nr 2 nie dotyczy 
kiosków ulicznych, na które uzyskano pozwolenie na budowę 
przed wejściem w życie uchwały.
3. Zakaz prowadzenia działań reklamowych na dachach bu-
dynków nie dotyczy nośników reklamowych w formie neonów 
istniejących w dniu wejścia w życie uchwały.
4. Przepisy uchwały nie naruszają praw i obowiązków pod-
miotów, o których mowa w ust. 1, uzyskanych na mocy decyzji 
administracyjnych obowiązujących w dniu wejścia w życie 
uchwały.
5. Stosowanie przepisów niniejszej uchwały nie zwalnia z obo-
wiązku uzyskania odpowiednich zezwoleń, uzgodnień oraz 
opinii wynikających z odrębnych przepisów.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z wyjątkiem § 4-21, które wchodzą w życie w terminie 
12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

Źródła, które warto znać:
Polecane źródła dotyczące zagadnień estetyki prze-
strzeni publicznej (kolejność przypadkowa, oznacze-
nie „Hit” dla wyjątkowo rekomendowanych): 

Publikacje:
F. Springer, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej 
przestrzeni, Wołowiec 2013.
 Hawaikum. W poszukiwaniu istosty piękna, red.  
M. Kozień, M. Miskowiec i A. Pankiewicz, Kraków 2015.
Neon side. Wrocławskie neony, red. D. Szymczak,  
Wrocław 2015.
J. Wojeński, Szyldy i reklamy sklepowe, Warszawa 
1969. [Hit]
J. Wojeński, Technika liternictwa, Warszawa 1974 
(Istnieje V wydań).
A. Szczepkowski, Poradnik rysunkowy, Warszawa 1980.
E. Dymna, M. Rutkiewicz, Polski outdoor. Reklama 
w przestrzeni publicznej, Warszawa 2009.
Dodatek „GUST”, red. A. Szydłowska, Kwartalnik 
2+3D, nr 57 (IV/2015). [Hit]
D. Crowley, J. Pavitt, Cold War Modern: Design 1945-
1970, katalog wystawy, Londyn 2008.
E. Nerdinger, Zeichen - Schrift + Ornament, München 
1960.
Księga standardów ulicy Piotrkowskiej, przygotowa-
ny przez Oddział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta 
Łodzi, Łódź 2014.
Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy. 
Przewodnik po projekcie, Biuro Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, 
Warszawa 2017.

Filmy:
„Neon”, reż. Eric Bednarski, Polska 2014. [Hit]
„Helvetica”, reż. Gary Hustwit, Wielka Brytania 2007.
„This space available”, reż. Gwenaëlle Gobé, USA 2011.

Wersja 2.0 

Stan na grudzień 2017

Organizator: Wydział Architektury i Budownictwa 
Urząd Miejski Wrocławia 
Koncepcja: Fundacja 102, www.f102.pl 
Konsultacja: Beata Urbanowicz, Koordynator  
Projektu Plastycznego Wystroju Miasta Wydział  
Architektury i Budownictwa 
Projekt graficzny: Łukasz Walawender,  
Marian Misiak, Wojtek Piotrowski, Piotr Pawlina
Ilustracje: Paweł Mildner
Uchwała, praktyczne informacje, 
kontakt z urzędem odpowiedzialnym za PK: 

www.facebook.com/parkkulturowy
www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw
telefon: +48 71 777 77 77 
email: parkkulturowy@um.wroc.pl

Druk powstał na zlecenie Wydziału Architektury  
i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia.

<<< Mapa w środku!


