
Zasady oznakowania dojazdów do obiektów noclegowych na terenie Miasta Gdańska 

1. Zasady ogólne oznakowania: 

 

a) Oznakowanie dojazdu (dojścia) do obiektu o charakterze noclegowym 

zawierające nazwę własną obiektu, jest reklamą w rozumieniu ustawy z dnia 

21.03.1985 r. o drogach publicznych i wymaga zezwolenia zarządcy drogi  

w przypadku gdy będzie umieszczona w pasie drogowym drogi publicznej. 

b) Zezwolenia na umieszczenie tablicy drogowskazowej o charakterze reklamy  

( dalej nazywana tablicą) będą wydawane tylko i wyłącznie na rzecz 

podmiotów, które są właścicielami lub użytkownikami obiektów o charakterze 

noclegowym, z kategoryzacją nadaną przez Marszałka Województwa 

Pomorskiego na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych 

oraz są wpisane do rejestru usług turystycznych prowadzonego przez Prezydenta 

Miasta Gdańska, dalej nazywanych wnioskodawcami. 

c) Wprowadzony zostanie ujednolicony wzór tablic, w formie ustalonej przez ZDiZ. 

d) Wszelkie koszty związane z wykonaniem, montażem, konserwacją oraz 

utrzymaniem tablic finansowane będą przez ZDiZ. 

e) Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym wydaje Prezydent 

Miasta Gdańska na pisemny wniosek wnioskodawców. Zgodnie z art. 40 ust. 3 

ustawy o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 

Opłata za umieszenie w pasie drogowym tablic będzie obliczana na podstawie  

§ 4 Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXV/750/04 z dnia 24.06.2004r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zmienionej Uchwałą  

Nr XXXIX/1292/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2005r., zmienionej 

Uchwałą Nr XLIX/1667/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.03.2006r., zmienionej 

Uchwałą Nr XLVIII/1347/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.04.2010r., 

zmienionej Uchwałą Nr VII/83/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.02.2011r. 

Zgodnie z powyższym stawkę opłaty za umieszczenie tablicy w pasie drogowym 

ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez powierzchnię reklamy, liczby dni zajmowania pasa 

drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego – tj. w niniejszym 

przypadku 2,20 zł/m²/dzień 

f) Zgoda na umieszczenie tablicy w pasie drogowym wydawana będzie na czas 

oznaczony tj. na 1 rok. 

 

2. Zasady umieszczania oznakowania: 

a) Tablice mogą być umieszczane przed skrzyżowaniem, przy zjeździe z drogi 

głównej do obiektu (w odległości 50 m), w ilości nie większej niż 2 tablice,  

z zastrzeżeniem pkt. b. 

b) Dla podmiotów, które prowadzą obiekty o charakterze noclegowym z przyznaną 

kategorią, dopuszcza się umieszczenie tablic na zjazdach z dwóch kolejnych 

dróg głównych, w ilości nie większej niż 4 tablice. 

c) Tablice umieszczone będą po prawej stronie drogi. 



d) Nie dopuszcza się lokalizacji tablic kolidujących z oznakowaniem drogowym 

oraz w miejscach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruch 

drogowego na drodze lub ruch ten utrudnić. 

e) Na jednym słupku nie może być umieszczonych więcej, niż 5 tablic, 

skierowanych w jednym kierunku. 

f) Tablice umieszczane będą na słupkach w następującej kolejności: 

- obiekty z wyższą kategorią umieszczane będą na wyższej pozycji w stosunku 

do posiadających niższą kategorię, 

- w sytuacji kiedy kilka obiektów będzie posiadało tą samą kategorię kolejność 

umieszczania informacji na słupku będzie następowała alfabetycznie, 

- obiekty z wyższą kategorią posiadają priorytet w stosunku do obiektów  

o niższej kategorii w zakresie dotyczącym lokalizacji i rozmieszczenia na słupku. 

- w  wypadku nie uzyskania zezwolenia (przedłużenie) Tablice zostaną usunięte 

staraniem ZDiZ bez wezwania 

3. Ustala się następujący wzór tablic: 

a) Wymiar tablic: zgodnie z załącznikiem nr 1 
b) Kolor tła: RGB- 247, 237, 207 CMYK – 25,5,15,0 
c) Kolor czcionki: RGB – 95,81,65 CMYK – 60,65,80,15 
d) Rodzaj czcionki: Arial Narrow CE 
e) Układ piktogramów na tablicy: 

  - strzałka zawsze na zewnątrz 
- na tablicach kierunkowych do obiektów skategoryzowanych umieszczona zostanie 
kategoria obiektu, poprzez podanie ilości gwiazdek. 

 
4. Rodzaj słupka: tablice drogowskazowe będą umieszczane na słupkach 

przygotowanych wg wzorów ustalonych przez ZDiZ. 


