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1. Obiekt badań – wybór najbardziej problematycznego obszaru Płocka



Data przeprowadzenia inwentaryzacji
Pierwszy odcinek – 1 października 2017 r.

Drugi odcinek – 30 października 2017 r.

Całkowity czas inwentaryzacji 10 godzin

Długość analizowanej trasy 1,3 km

Liczba dodanych punktów 146

Sprzęt pomiarowy:

Dalmierz laserowy TruPulse 360B

✓ Dalmierz laserowy Yato YT-73125

✓ Taśma miernicza – 20m

✓ Smartfon Samsung Galaxy A5 (Android 6.0.1), z 

aplikacją Collector for ArcGIS

2.      Pomiary  inwentaryzacyjne  z  wykorzystaniem  mobilnego   GIS



Milena Ezman, SGGW w Warszawie; ,,Techniki geomatyki w inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych”

3.      Analizy  zależności  przestrzennych  oraz  wybór  obszarów  konfliktowych







Składowe   analizy 

wykrywającej obszary 

konfliktowe





Visual overload – Przeciążenie wizualne

Źródło: https://hdqwalls.com/download/cyberpunk-neon-city-s0-
1920x1200.jpg

O przeciążeniu wizualnym można mówić w przypadku, gdy liczebność i intensywność bodźców

środowiskowych przekraczają możliwość zapoznania z treścią, zapamiętania i przetworzenia

natłoku informacyjnego. Stąd też nadmiar nośników reklamowych oraz ich wizualna intensywność

wpływają na tzw. przeładowanie urbanistyczne i traktowane są jako jeden ze stresorów

środowiskowych.



4. Analiza przeciążenia wizualnego w obszarze ,,I”

https://www.fielmann.pl/fileadmin/_proc
essed_/6/2/csm_akomodacja-soczewki-
oka



BUDYNEK  A

BUDYNEK  B



• Wskaźniki oceny przeciążenia wizualnego:

✓ Procentowy stosunek powierzchni reklam 

na elewacji do jej całkowitej powierzchni 

✓ Procentowy stosunek powierzchni reklam

znajdujących się w polu widzenia 

człowieka do jego powierzchni: 

σ𝑷𝒓𝒆𝒌𝒍𝒂𝒎 𝒏𝒂 𝒆𝒍𝒆𝒘𝒂𝒄𝒋𝒊

𝑷𝒑𝒐𝒘 𝒆𝒍𝒆𝒘𝒂𝒄𝒋𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎%

σ𝑷𝒓𝒆𝒌𝒍𝒂𝒎𝒘 𝒑𝒐𝒍𝒖 𝒘𝒊𝒅𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂

𝑷𝒑𝒐𝒍𝒂 𝒘𝒊𝒅𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎%

,,Układ  dwuelementowy”

reklamy + pełne ściany

,,Układ  trzyelementowy” 

reklamy + ściany + otwory okienne

< 50% - reklama jest elementem 

znaczącym

> 50% - reklama jest elementem 

dominującym

< 30% - reklama jest elementem 

znaczącym

> 30% - reklama jest elementem 

dominującym

*Wytyczne  analizy  przeciążenia  wizualnego  budynków  zlokalizowanych  w  ,,I"   obszarze  konfliktowym:

* na podstawie: Czyński, Ostrowski, Reklama w przestrzeni publicznej miasta w Przestrzeń i forma’16 s. 218-220



 

 

Analiza przeciążenia
wizualnego reklamą,
wykonana dla płockiego
hotelu –CJK, z pozycji
trzeciego obserwatora



 

 

  



5. Opłata reklamowa od zinwentaryzowanych tablic i urządzeń reklamowych  

*Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.2) 

 

Urządzenie reklamowe  

w  postaci  słupa  

ogłoszeniowego



Czyński, Ostrowski, Reklama w przestrzeni publicznej miasta w Przestrzeń i forma. 2016

Dane ergonomiczne do projektowania - Wymiary ciała ludzkiego,  Numer normy PN-N-08000:1990

Listwan-Franczak K. Franczak P. Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr w: Prace 

Geograficzne, zeszyt 142. 2014

Mikosz J. Formy reklamy zewnętrznej, "Kultura - Media - Teologia", 2010 nr 3

Milgram S., The experience of living in cities, Science 1970, 167, za: E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Alert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, 

Poznań, Wyd. Zysk I Ska 1997

Niewiadomski Z. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Warszawa 2016 

Ocena ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (16.12.2017)  http://urbnews.pl/ustawa-o-planowaniu-zagospodarowaniu-

przestrzennym-28-powierzchni-polski-pokryte-planami-miejscowymi/

Planowanie przestrzenne i urbanistyka. Analizy przestrzenne. (30.10.2017) http://www.esri.pl/branze/planowanie-przestrzenne-i-urbanistyka/

Rewitalizacja. Uchwała Krajobrazowa 2015 (17.12.2017)  http://rozwojmiasta.plock.eu/?p=2961 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z 

późn. zm.2) 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. Zm.)
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