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OPINIA  
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 
w konsultacjach projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej 

 
 

W związku z konsultowaną obecnie uchwałą krajobrazową, której celem jest uporządkowanie 
przestrzeni miejskiej w zakresie powierzchni reklamowych, należy zwrócić uwagę na proponowane 
rozwiązania w zakresie technologii wyświetlaczy. Obserwowany w europejskich stolicach trend 
digitalizacji przestrzeni miejskiej w celu wdrażania rozwiązań Smart Cities pozwala dostrzec 
systematyczne odchodzenie od analogowych form przekazu w kanałach informacyjnych (Miejski 
System informacyjny), reklamowych (powierzchnie reklamowe), czy spełniających rolę ostrzegawczą 
(System Wczesnego Ostrzegania).  

 
Nośniki cyfrowe, w tym wyświetlacze w technologii SMD, są przykładem zastosowania estetycznej 
formy komunikacji wykorzystywanej w tkance miejskiej. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest 
zmniejszenie całościowej powierzchni ekspozycyjnej (co zgodne jest z myślą projektodawcy) na rzecz 
lepiej zarządzanej treści cyfrowej. 
 
Możliwości zastosowania (prócz reklamowych) oraz zalety dotyczące bezpieczeństwa, zużycia prądu 
oraz bezawaryjności, przemawiają za jak najszerszym wykorzystaniem tego typu nośników  
w ramach reklamy (i nie tylko) w przestrzeni miejskiej.  Biorąc pod uwagę systematyczne zmniejszenie 
dostępnej powierzchni reklamowej w obrębie zarówno centrum miasta, jak i pozostałych stref, należy 
przede wszystkim wskazać, że kluczowym dla zapewnienia efektywnych i estetycznych nośników 
reklamy będzie właśnie technologia, w której będą wykonane.   
 
Rozwiązania zawarte w obecnym projekcie uchwały krajobrazowej mówią o ekranach wykonanych  
z diod elektroluminescencyjnych w technologii Surfaced Mouted Device (SMD) opartych o wartość 
wielkości piksela na poziomie 5mm.             
 
Idąc za tym, należałoby rozważyć rozszerzenie zakresu tej technologii na pozostałe ustandaryzowane 
nośniki formatu średniego oraz dużego oraz umożliwić wykorzystanie wyświetlaczy tego typu na 
większych formatach reklamowych. Stanowiąc rozwiązania efektywne w zakresie zarządzania treścią, 
bezpieczne w zakresie ekspozycji i kontaktu z kierowcami, jak również estetyki krajobrazowej – 
wyświetlacze w technologii SMD powinna być dostępne dla wszystkich formatów reklamy.   
 
Należy zaznaczyć, że technologia ta (przy założeniu 5mm lub 6mm i więcej) spełnia szereg istotnych  
z punktu widzenia projektodawcy cech związanych z bezpieczeństwem:   
 

 Całkowicie aluminiowa konstrukcja kabinetów ograniczająca wagę charakteryzująca się dużą 
trwałością materiałową   

 Montaż on-site dużych elementów ściany zwiększa bezpieczeństwo – mniej punktów łączeń – 
mniej awarii.      
 

Kolejnym aspektem jest zużycie energii, które w przypadku wyświetlaczy SMD cechuje się 

zdecydowaną efektywnością na tle innych form wyświetlania. 


