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I. Tezy opinii 

 (1) W obecnym stanie orzecznictwa sądów administracyjnych przeważa 

pogląd uznający materiały wyborcze za jeden z typów reklamy w rozumieniu 

przepisów ustawy o drogach publicznych. Taki stan rzeczy wskazuje, że mogą być 

one również uznawane za reklamę w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż definicje reklamy zawarte w obu 

przywołanych ustawach są ze sobą ściśle powiązane (definicja z ustawy o drogach 

publicznych zawiera odesłanie do definicji tablicy reklamowej oraz urządzenia 

reklamowego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

 (2) W aktualnej praktyce podejmowania przez gminy tzw. uchwał 

krajobrazowych na podstawie art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym występują przypadki obejmowania zakresem tego typu uchwał zasad 

zamieszczania na terenie danej gminy reklam wyborczych. Jak dotąd praktyka ta 

spotykała się z aprobatą sądów administracyjnych. 

 (3) Odnośnie do zawartego w zleceniu pyt. nr 1, należy stwierdzić, że definicja 

materiału wyborczego zawarta w art. 109 § 1 k.w. nie jest tożsama z definicjami 

reklamy, tablicy reklamowej czy urządzenia reklamowego zawartymi w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz należy uznać, że materiał 
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wyborczy zamieszczany w przestrzeni publicznej stanowi jeden z przykładów 

reklamy. Mówiąc w uproszczeniu, materiał wyborczy zamieszczany w przestrzeni 

publicznej może zostać uznany za przykład reklamy, zaś pojęcie reklamy jest 

szersze, tj. obejmuje nie tylko materiały wyborcze. 

 (4) Odnośnie do zawartych w zleceniu pyt. nr 2-4, należy stwierdzić, że 

odpowiedź na nie może mieć jedynie charakter orientacyjny, w szczególności 

dlatego, że odnoszą się one do sytuacji, które jest niezbadana w orzecznictwie 

sądowym. Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że organ gminy, w której obowiązuje 

uchwała krajobrazowa obejmująca swoim zakresem zasady rozmieszczania na 

terenie gminy reklam wyborczych, powinien w toku rozpatrywania spraw związanych 

z materiałami wyborczymi uwzględniać również przepisy tego typu uchwał. Z drugiej 

strony należy odnotować, że przywołana w ww. pytaniach uchwała krajobrazowa 

podjęta przez Radę Miejską w Słupsku, nie reguluje expressis verbis kwestii 

rozmieszczania reklam wyborczych na terenie miasta Słupska. Jak dotąd w 

orzecznictwie sądów administracyjnych nie przesądzono, czy w celu objęcia kwestii 

zamieszczania materiałów wyborczych zakresem uchwał krajobrazowych konieczne 

jest, aby uchwały te zawierały przepisy wprost regulujące materię reklam wyborczych 

na terenie danej gminy, czy wystarczające jest, aby uchwały te odnosiły się do 

ogólnie rozumianych reklam. 

 

II. Przedmiot opinii 

 Przedmiotem niniejszej opinii jest odpowiedź na cztery pytania szczegółowe 

związane z ogólnym problemem dopuszczalności uznania materiałów wyborczych, 

za reklamę w rozumieniu przepisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w stanie 

prawnym ukształtowanym w szczególności poprzez zmiany tej ustawy dokonane tzw. 

ustawą krajobrazową, tj. ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. poz. 774 ze zm.). 

Niektóre ze wspomnianych pytań szczegółowych odwołują się do tzw. uchwały 

krajobrazowej podjętej przez Radę Miejską w Słupsku. Jakkolwiek w treści zlecenia 

nie podano pełnego tytułu oraz adresu publikacyjnego tej uchwały, przyjmuję, że 

wspomniany w pytaniach akt prawny to uchwała nr XII/208/19 Rady Miejskiej w 

Słupsku z 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
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ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 6020).  

 

III. Pojęcia „materiału wyborczego” oraz „reklamy” 

 Problem charakterystyki materiałów wyborczych w świetle przepisów 

określających dopuszczalność zamieszczania reklam w przestrzeni publicznej 

wywołuje od dawna istotne wątpliwości prawne, czego wyrazem są przedstawione 

niżej rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Nie ulega wątpliwości, 

że źródłem owych kontrowersji jest fakt, iż analizowane zagadnienie cechuje się 

swego rodzaju „zachodzeniem na siebie” kilku reżimów prawnych, tj. prawa 

wyborczego, a także przepisów regulujących ład przestrzenny oraz warunki 

korzystania z dróg publicznych. Co więcej, przepisy, które należy uwzględnić w 

analizie rozważanego problemu są albo stosunkowo lakoniczne, albo skonstruowane 

w sposób dalece nieprecyzyjny, co umożliwia ich różne, często wykluczające się 

interpretacje. Niemniej jednak należy odnotować, że od kilku lat kształtuje się 

dominująca linia orzecznicza dotycząca analizowanej kwestii, co ułatwia odpowiedź 

na postawione w zleceniu pytania. 

 Jakkolwiek w treści zlecenia wskazano większość przepisów prawnych, które 

odnoszą się do analizowanego zagadnienia, w celu zwiększenia przejrzystości 

wywodu celowe jest ich przywołanie w niniejszej opinii. Przede wszystkim, jak już 

zasygnalizowano, pojęcie „materiałów wyborczych” zostało zdefiniowane w ustawie z 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019, poz. 684 ze zm.; dalej również 

jako: k.w.). Zgodnie z art. 109 § 1 k.w. materiałem wyborczym jest każdy pochodzący 

od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający 

związek z zarządzonymi wyborami. Dalsze przepisy kodeksu odnoszą się do 

oznaczania materiałów wyborczych (art. 109 § 2), przyznania im ochrony prawnej 

(art. 109 § 3), a także zasad ich zamieszczania w przestrzeni publicznej (art. 110 i 

art. 112). 

 W piśmiennictwie podkreśla się zarówno skromny zakres kodeksowej regulacji 

dotyczącej posługiwania się w toku kampanii wyborczej materiałami wyborczymi, 

nieprecyzyjność terminologii kodeksowej dotyczącej tej kwestii, a także wadliwość 

samej definicji pojęcia materiału wyborczego. Przykładowo krytykę doktryny 

wywołało pojemne znaczeniowe i niezdefiniowane w Kodeksie wyborczym pojęcie 
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plakatu wyborczego (art. 110 § 1 k.w.)1. Z kolei w odniesieniu do definicji materiału 

wyborczego wskazuje się jej zbyt wąski charakter, umożliwiający w praktyce 

stosunkowo łatwe omijanie przepisów, które w założeniu miały ściśle oraz 

precyzyjnie regulować przebieg kampanii wyborczej2. 

 Odnośnie do pojęcia reklamy należy, po pierwsze, wskazać przytoczony w 

zleceniu art. 2 pkt 16a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

zgodnie z którym przez reklamę należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek 

wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, 

przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. Ponadto wskazana ustawa definiuje pojęcie 

tablicy reklamowej („przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji 

reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej 

powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę 

naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub 

wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego 

użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem”, art. 2 pkt 16b) oraz 

urządzenia reklamowego („przedmiot materialny przeznaczony lub służący 

ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny 

niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku 

wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem”, art. 2 pkt 16c). Przywołane 

definicje ustawowe, wprowadzone wspomnianą wcześniej tzw. ustawą krajobrazową 

z 2015 r., również wywołują wątpliwości doktrynalne z powodu nieostrości 

występujących w nich sformułowań. Przykładowo podkreśla się swego rodzaju 

oderwanie pojęcia reklamy od sfery działalności gospodarczej, z którą wydaje się 

ono immanentnie związane3. 

 W kontekście przedmiotu niniejszej opinii istotne jest, że definicja reklamy 

zawarta w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi ważny 

element innej ustawowej definicji tego pojęcia, zawartej w art. 4 pkt 23 ustawy z 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.). Zgodnie z 

tym przepisem reklama to „umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica 

                                                        
1 F. Rymarz, J. Zbieranek, uwagi do art. 110, [w:] K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, 
Warszawa 2018, dostęp za pomocą bazy prawniczej LEX, dokument nr 574873. 
2 Zamiast wielu zob. A. Rakowska-Trela, Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 
2015, s. 267-274. 
3  Zob. np. A. Plucińska-Filipowicz, T. Filipowicz, uwagi do art. 2, [w:] Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. 
Wierzbowski, 2019, dostęp za pomocą bazy prawniczej LEX, dokument nr 599275. 
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reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 i 284), ustawionym przez gminę 

znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach 

użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub 

tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)”. 

Zacytowany przepis jednoznacznie wskazuje, że definicja reklamy z ustawy o 

drogach publicznych jest w istocie szersza niż definicja tego pojęcia (a także 

powiązane z nią definicje tablicy reklamowej oraz urządzenia reklamowego) z ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obie definicje zostały jednak ze 

sobą powiązane poprzez zawarcie w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych 

odesłania do wskazanych wyżej przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, co było celowym zabiegiem ustawodawcy4. Taki stan rzeczy dalece 

ułatwia analizę sformułowanych w zleceniu problemów, gdyż orzecznictwo sądowe 

odnoszące się do klasyfikacji materiałów wyborczych jako reklamy w rozumieniu 

ustawy o drogach publicznych można de facto uznać za adekwatne do 

charakterystyki materiałów wyborczych jako reklamy w świetle przepisów 

dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

 

IV. Materiały wyborcze jako reklama – ewolucja orzecznictwa sądów 

administracyjnych 

 Problem charakterystyki materiałów wyborczych jako reklamy analizowany był 

w orzecznictwie sądów administracyjnych znacznie wcześniej niż wejście w życie 

przedstawionych wyżej nowości normatywnych wprowadzonych ustawą 

krajobrazową z 2015 r. Istota tego zagadnienia sprowadza się do odpowiedzi na 

pytanie, czy przepisy k.w. poświęcone materiałom wyborczym stanowią lex specialis 

względem rozwiązań prawnych dotyczących zamieszczania reklam. Jak się wydaje, 

                                                        
4 Tak M.J. Nowak, Ustawa o drogach publicznych, [w:] M.J. Nowak, Zuzanna Tokarzewska-Żarna, 
Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2016, dostęp za pomocą bazy prawniczej Legalis. 
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początkowo sądy administracyjne skłaniały się do uznania swoistości regulacji prawa 

wyborczego, negując tym samym celowość przywoływania przepisów ustawy o 

drogach publicznych poświęconych reklamom. Przykładowo Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie w wyroku z 6 marca 2013 r., sygn. III SA/Kr 686/12, 

stwierdził, że „plakat wyborczy, mający cechy materiału wyborczego w rozumieniu 

art. 109 § 1 i § 2 kodeksu wyborczego, nie jest reklamą w rozumieniu art. 40 ust. 2 

pkt 3 w zw. z art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych i jego umieszczenie w pasie 

drogi nie podlega dyspozycji przepisu art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 tej ustawy”5. 

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku 

z 9 maja 2018 r., sygn. II SA/Sz 34/18, twierdząc, że: „zasady umieszczania 

plakatów i haseł wyborczych reguluje wprost art. 110 Kodeksu wyborczego, 

przewidując nakaz takiego rozmieszczenia materiałów wyborczych i własnych 

urządzeń ogłoszeniowych, aby odbywały się one z poszanowaniem prawa własności 

lub uprawnień zarządcy obiektów (tj. za zgodą właściciela lub zarządcy), były zgodne 

z przepisami porządkowymi oraz zapewniały bezpieczeństwo dla osób i mienia 

obywateli. A zatem ten przepis, a nie art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, 

znajduje zastosowanie do prezentowania materiałów wyborczych”. 

 Przywołane wyżej orzeczenia nie stanowią jednak przeważającej linii 

orzeczniczej sądów administracyjnych, zaś dominuje pogląd przeciwny, 

dopuszczający uznanie materiałów wyborczych za reklamę. Stanowisko takie wyraził 

np. Wojewódzki Sądu Administracyjny w Łodzi z wyroku z 17 lipca 2015 r., sygn. III 

SA/Łd 449/15, twierdząc, że nie ma podstaw do rozróżniania materiałów wyborczych 

eksponowanych w obszarze pasa drogowego od innego rodzaju nośników informacji 

wizualnych znajdujących się w polu widzenia użytkowników drogi. Sąd ten zauważył, 

że plakat wyborczy, podobnie jak plakat reklamowy, nie jest użytecznie związany z 

ruchem drogowym i nie należy do infrastruktury drogowej, a zatem jego 

umieszczenie w pasie drogowym winno niewątpliwie zależeć od zgody zarządcy 

drogi. Co istotne, stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 

wydanym wskutek złożenia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku WSA w Łodzi, 

tj. w orzeczeniu z 21 lipca 2017 r., sygn. II GSK 2937/15, w którym podkreślono, że 

„Materiał wyborczy - jako przekaz informacji - jest nośnikiem tej informacji, tym 

samym ma zasadniczy charakter reklamy”. Z kolei wcześniej, w wyroku z 21 

                                                        
5 Analogiczne stanowisko zajął ten sam sąd w wyroku o sygn.  III SA/Kr 687/12, również wydanym 6 
marca 2013 r. 
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października 2016 r., sygn. II GSK 2321/14, NSA uznał, że „Plakat wyborczy, mający 

cechy materiału wyborczego w rozumieniu art. 109 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego jest 

reklamą w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 4 pkt 23 ustawy o drogach 

publicznych, a zatem jego umieszczenie podlega dyspozycji art. 40 ust. 1 w zw. z 

ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych”.  

 Zarysowany obraz orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, iż 

przeważa stanowisko uznające materiały wyborcze za reklamę w rozumieniu ustawy 

o drogach publicznych, co rzutuje również na klasyfikację materiałów wyborczych w 

świetle przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Warto odnotować, że w praktyce uchwalania przez gminy tzw. uchwał 

krajobrazowych, podejmowanych na podstawie art. 37a ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, zauważalna jest tendencja do obejmowania 

zakresem tych uchwał materiałów wyborczych określanych zwykle mianem reklam 

wyborczych. Szczególnie instruktywny wydaje się tu przykład uchwały podjętej przez 

Radę Miejską Gdańska 6 , gdyż uwzględnienie w jej przepisach kwestii 

rozmieszczania reklam wyborczych doprowadziło do stwierdzenia nieważności tej 

uchwały w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego. W wyroku z 

18 września 2018 r., sygn. II SA/Gd 328/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gdańsku stwierdził nieważność tego rozstrzygnięcia nadzorczego, zauważając m.in., 

że art. 109 i 110 k.w. „w istocie nie regulują kompleksowo kwestii sytuowania 

materiałów wyborczych i nie można z nich wnioskować, iż nie podlegają one definicji 

reklamy zawartej w art. 2 pkt 16a u.p.z.p., a tym samym regulacjom uchwały, o której 

mowa w art. 37a tej ustawy”. Tym samym w obecnym stanie orzecznictwa 

dopuszczalność regulacji kwestii zamieszczania materiałów wyborczych w 

uchwałach krajobrazowych, a tym samym możliwość uznawania ich za reklamę w 

rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wydaje się nie budzić wątpliwości. 

 W uzupełnieniu należy podkreślić, że zarysowany stan orzecznictwa ma 

niewątpliwie charakter rozwojowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że z kwestią 

zamieszczania materiałów wyborczych w przestrzeni publicznej wiąże się istotny 

                                                        
6 Uchwała nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i 
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska, 
https://bip.xgcmy.pl/download//akty_prawne//2018/URM_2018_7_1465.PDF, dostęp 29 lipca 2020 r. 
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aspekt konstytucyjny. Materiały te stanowią bowiem fundamentalny komponent 

kampanii wyborczej, dostarczając wyborcom informacji o kandydatach ubiegających 

się o mandat przedstawicielski oraz prezentowanych przez nich programach. 

Kwestia dostępności materiałów wyborczych stanowi tym samym ważny aspekt 

zarówno czynnego, jak i biernego prawa wyborczego, które to prawa posiadają rangę 

konstytucyjną 7 . W tym kontekście wydaje się zasadny pogląd, iż nadmierne 

ograniczenie możliwości zamieszczania materiałów wyborczych w podejmowanych 

przez gminy uchwałach krajobrazowych byłoby prawnie niedopuszczalne jako 

nieproporcjonalne ograniczenie obu aspektów prawa wyborczego. W obecnym stanie 

orzecznictwa administracyjnego odnośnie do tego typu uchwał organów 

samorządowych brak jest jednak analizy tego zagadnienia, co nie powinno dziwić,  

gdy wziąć pod uwagę fakt stosunkowo niedługiego (5-letniego) obowiązywania 

przepisów wprowadzonych tzw. ustawą krajobrazową z 2015 r. 

 

IV. Odpowiedź na pytania szczegółowe 

 

1. Czy plakaty, banery wyborcze są reklamą w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy można przyjąć, że definicje zarówno 

w rozumieniu Kodeksu Wyborczego i Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym są tożsame? 

 Uwzględniając dotychczasowe uwagi, należy stwierdzić, że materiały 

wyborcze, a więc m.in. wymienione w pytaniu plakaty i banery wyborcze, można 

uznać, zależnie od sposobu ich zamieszczenia w przestrzeni publicznej, za tablice 

reklamowe bądź urządzenia reklamowe w rozumieniu przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Odnośnie do drugiego pytania, trzeba podkreślić, że definicja materiału 

wyborczego zawarta w art. 109 § 1 k.w. nie jest tożsama z definicjami reklamy, 

tablicy reklamowej czy urządzenia reklamowego zawartymi w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, lecz należy uznać, że materiał wyborczy 

zamieszczany w przestrzeni publicznej stanowi jeden z przykładów reklamy. Mówiąc 

w uproszczeniu, materiał wyborczy zamieszczany w przestrzeni publicznej może 

                                                        
7 Zob. np. A. Rakowska-Trela, Prawa wyborców w kampanii wyborczej, „Studia Wyborcze” 2015, tom 
XX, passim. 
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zostać uznany za przykład reklamy, zaś pojęcie reklamy jest szersze, tj. obejmuje nie 

tylko materiały wyborcze. 

 

2. Czy Zarząd Infrastruktury Miejskiej będący jednostką budżetową samorządu, 

który przyjął tzw. „uchwałę krajobrazową" w oparciu o ustawę o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, wydając decyzję administracyjną na 

umieszczenie w pasie ruchu drogowego reklamy wyborczej powinien, oprócz 

stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Art. 104 § 1 i Art. 107 

§1 i 4; Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (w tym w oparciu o 

uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

z zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie określenia warunków zezwoleń na 

zajęcie pasa drogowego, stosować także zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i podjętą w tej sprawie 

uchwałę? 

 

3. Czy samorząd, który przyjął „uchwałę krajobrazową ”, tj. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jak ich mogą być 

wykonane, powinien wydawać decyzje w sprawie reklam wyborczych w 

oparciu o zapisy uchwały. 

 

4. W odniesieniu do konkretnego przykładu reklamy wyborczej mobilnej 

ustawionej na terenie prywatnym w przestrzeni miejskiej. Zgodnie z zapisami 

uchwały (Rozdział 2 § 4 ust 1) w sprawie zasad i warunków ogólnych 

sytuowania tablic reklam owych i urządzeń reklamowych oraz szyldów na 

terenie całego miasta zakazu je się sytuowania następujących tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych: e) reklam mobilnych. Czy w związku z 

powyższym materiał wyborczy umieszczony na niebędącej w ruchu przyczepie 

samochodowej lub lawecie, służącej wyłącznie funkcji reklamowej jest: 

materiałem wyborczym zgodnie z Kodeksem Wyborczym, podlega ochronie i 

nie może być uwzględniony w ramach uchwały przyjętej przez samorząd, czy 
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też jest to w myśl ustawy reklamą, która podlega pod uchwałę Rady Miejskiej i 

tym samym jej stosowanie w mieście jest zabronione? 

 

 Należy zastrzec, że Biuro Analiz Sejmowych nie jest uprawnione do 

prezentowania stanowiska w sprawach indywidualnych, które mogą stać się 

przedmiotem postępowania prowadzonego przed właściwymi organami władzy 

publicznej. Przygotowywane w Biurze opinie, w tym również przedmiotowa, odnoszą 

się do zagadnień generalnych i abstrakcyjnych, czyli do hipotetycznych, a nie 

konkretnych stanów faktycznych. Z tych względów nie jest możliwe przedstawienie 

stanowiska dotyczącego konkretnego stanu faktycznego wskazanego w zleceniu. 

Przedstawiony w treści zlecenia stan faktyczny może stanowić jedynie podstawę do 

stworzenia hipotetycznego stanu faktycznego, w nawiązaniu do którego 

zaprezentowana zostanie wykładnia odpowiednich przepisów dotyczących  

 Odnosząc się do ww. pytań należy, po pierwsze stwierdzić, że w świetle 

dotychczasowych ustaleń dopuszczalne jest objęcie zakresem uchwał 

krajobrazowych kwestii zamieszczania na terenie danej gminy reklam wyborczych, 

co oznacza, że organy stosujące właściwe przepisy prawa również muszą 

uwzględnić tę kwestię. Oznacza to, że organ gminy, w której obowiązuje uchwała 

krajobrazowa obejmująca swoim zakresem zasady rozmieszczania na terenie gminy 

reklam wyborczych, powinien w toku rozpatrywania spraw związanych z materiałami 

wyborczymi uwzględniać również przepisy tego typu uchwał. 

 Niezależnie od powyższego wniosku, trzeba podkreślić, że odpowiedź na pyt. 

nr 2-4, a w szczególności na pytanie nr 4 dotyczące szczególnego przypadku 

związanego z mobilnymi reklamami wyborczymi w mieście Słupsk, może być jedynie 

orientacyjna, gdyż przypadek ten ujawnia dodatkową, precedensową okoliczność 

mającą istotne znaczenie prawne. Otóż przywołana w treści ww. pytań uchwała 

podjęta przez Radę Miejską w Słupsku nie obejmuje expressis verbis kwestii 

rozmieszczania reklam wyborczych na terenie Słupska, co odróżnia ten akt prawny 

od niektórych innych uchwał krajobrazowych, w tym od przywołanej wcześniej w 

niniejszej opinii uchwały podjętej przez Radę Miejską Gdańska. Uwzględniając fakt, 

iż art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyznaje 

gminom daleko idącą swobodę odnośnie do zakresu uchwał krajobrazowych, 

niewykluczone wydaje się zajęcie stanowiska, iż przepisy uchwały krajobrazowej 

obowiązujące w Słupsku nie regulują kwestii zamieszczania na terenie tego miasta 
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reklam wyborczych, co prowadziłoby do wniosku, że kwestia ta uregulowana jest 

wyłącznie ogólnymi przepisami ustawowymi, zawartymi w Kodeksie wyborczym oraz 

w ustawie o drogach publicznych. W orzecznictwie sądów administracyjnych nie 

omówiono jak dotąd tego problemu, tj. nie przesądzono, czy w celu objęcia kwestii 

zamieszczania materiałów wyborczych zakresem uchwał krajobrazowych konieczne 

jest, aby uchwały te zawierały przepisy wprost regulujące materię reklam wyborczych 

na terenie danej gminy 
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