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WNIOSEK 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
Jeszcze kilka miesięcy po ostatnich wyborach, z ulicznych słupów, latarni i płotów 
ciągle patrzyli na nas tekturowi politycy, których wizerunki zaśmiecały miasto. 
 
Zaśmiecanie to ma wymiar zarówno realny (oderwane tekturowe plansze, leżące w 
okolicy słupów na których wisiały), jak również wymiar estetyczny, którego 
maksymalne natężenie można zaobserwować w okresie przedwyborczym kiedy to z 
każdego słupa patrzą na nas tekturowe twarze kandydatów – zasłaniając często znaki 
drogowe i rozpraszając uwagę kierowców.  
 
Niestety, tego typu plakaty zaśmiecają nie tylko główne ulice miasta ale wchodzą 
także na teren Wrocławskiego Parku Kulturowego, który w założeniu miał pozostać 
uporządkowany, by mógł być odbierany przez mieszkańców i turystów jako 
wizytówka miasta. 
 
Mając na uwadze zachowanie estetyki w mieście oraz zapisów związanych z 
wrocławskim parkiem kulturowym (oraz przepisami ruchu drogowego dotyczącymi 
umieszczania reklam w pobliżu dróg i ustawą krajobrazową),  wnioskujemy o 
wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego wydanie całkowitego zakazu umieszczania 
plakatów wyborczych na słupach, latarniach i płotach itp.  

Uważamy, że ta decyzja wpłynie na poprawę wyglądu głównych ulic i centrum 
naszego miasta (zwłaszcza w okresach wyborczych). Bardzo mocno popieramy ideę 
Parku Kulturowego, zgadzamy się, że piękno miasta powinniśmy pokazywać bez 
kolorowych, często nielegalnych, reklam (cytat z wroclaw.pl).  
Choć miasto zarabia na reklamach wyborczych, stawki są bardzo niskie, więc nie 
powinno wpłynąć to znacząco na spadek przychodów miasta. 
 



 

 

 

 
AKCJA MIASTO  www.akcjamiasto.org 
 

ul. Śliczna 51/21  +48 600 892 720 
Wrocław 50-566  biuro@akcjamiasto.org 

Podobne rozwiązanie wprowadziła w ubiegłym roku Gdynia. W Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr 2884/15/VII/S czytamy, że 
umieszczanie reklam wyborczych jest możliwe tylko w 22 specjalnie wyznaczonych do 
tego miejscach. To oznacza, że nieestetyczne dykty na latarniach są tam 
niedozwolone. Zarządzenie Prezydenta Gdyni przyniosło znakomite rezultaty – 
przestrzeń miasta pozostała wolna od reklam, a miasto uniknęło bałaganu 
spowodowanego ich nadmiarem w przestrzeni. 
 
Proponujemy by powyższe rozwiązanie dotyczyło wszystkich wyborów, które 
odbywają się w naszym mieście. Właśnie teraz jest najlepszy moment na zmianę, bo 
Wrocław stał się Europejską Stolicą Kultury. Wysoka estetyka naszych ulic doskonale 
się w tę ideę wpisuje. 
 

Z poważaniem, 
Sebastian Świątek 


