
CITY NEWS | SIGN REGULATIONS

IN MAY, CITY COUNCIL CHANGED BURIEN’S TEMPORARY SIGN 
REGULATIONS in response to the Supreme Court decision Reed v. Gilbert. The case 
stated that local governments could not regulate signs based on their message or content. 
For example, a city cannot have regulations specific to real estate or political signs and 
differentiate them from other types of temporary signs. Cities have to regulate all types of 
temporary signs similarly. Instead, cities can only regulate temporary signs based on the 
quantity, material, design, or location of the sign. 

So what kinds of temporary signs are allowed? And how long can a temporary sign be up? 

New Rules Regulate  
Temporary Signs
BY THARA JOHNSON, SENIOR LONG-RANGE PLANNER

What types of temporary  
signs are allowed? 

A-FRAMES: 
The size of the sign cannot be 
larger than six square feet per 

sign face (or “side”). Each sign is 
allowed two faces  
to be displayed.

 Residential zones: Six signs  
per open house, business, or 
event. Signs are allowed for a 
duration of five days in any  

one-month period.  

 Non-residential zones:  
One sign per business. The sign 

can only be displayed during  
daylight hours or while the  

business is in operation.

LAWN SIGNS:  
The size of the sign cannot be 

larger than six square feet per sign 
face. Two sides are allowed to be 
displayed. Lawn signs can only 
be displayed for up to 180 days 

within a one-year period. 

TEMPORARY SHARK FIN 
SIGNS:  

Allowed on-site during daylight 
hours and for up to three consec-
utive days in a one-month period.

Where are temporary signs allowed?
Allowed in rights-of-way outside paved vehicular travel lanes, roundabouts, paved parking 
areas, sidewalks, pedestrian paths, driveway aprons, and center medians.

When do the new regulations go into effect?
June 11, 2019. There is a 90-day period for non-conforming signs to be brought into com-
pliance before code enforcement action will be pursued.

How will the City enforce the sign code?
The City will enforce the sign code the same way it enforces other code violations.  
See burienwa.gov/codeenforcement for more info.

For more information, go to: burienwa.gov/signcode
Español p. 27 / Tiếng Việt p. 32
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EN MAYO, EL CONSEJO DE LA CIUDAD CAMBIÓ LOS REGLAMENTOS DE LOS 
CARTELES TEMPORALES DE BURIEN en respuesta a una reciente decisión de la Corte 
Suprema Reed v. Gilbert. En el caso se afirmó que los gobiernos locales no podían regular 
los carteles basados en su mensaje o contenido. Por ejemplo, una ciudad no puede tener 
reglamentos específicos para los carteles inmobiliarios o políticos y diferenciarlos de otros 
tipos de carteles temporales. Las ciudades deben regular de forma similar todos los tipos de 
carteles temporales. En cambio, las ciudades solo pueden regular los carteles temporales en 
función de la cantidad, el material, el diseño o la ubicación del cartel. 

Entonces, ¿qué tipo de carteles temporales están permitidos? ¿Cuánto tiempo puede 
durar un cartel temporal? La siguiente explicación ayuda a responder esas preguntas.

Nuevas Reglas Regulan 
Los Carteles Temporales
POR THARA JOHNSON, PLANIFICADOR SÉNIOR A LARGO PLAZO

¿Qué tipo de carteles temporales  
están permitidos? 

CARTELES DE PIE: 
El tamaño del cartel no puede ser 
mayor de seis pies cuadrados por 
cara (o "lado"). Se permite que el 

cartel exhiba dos caras.  

Zonas residenciales: Seis carteles 
por casa abierta, comercio o evento. 

Los carteles tienen una duración 
permitida de cinco días, en cual-

quier período de un mes.   
 Zonas no residenciales: Un cartel 
por comercio. El cartel puede ser 

exhibido solamente durante el día o 
cuando el comercio esté abierto.

CARTELES SOBRE CÉSPED:
El tamaño del cartel no puede ser 
mayor de seis pies cuadrados por 

cara o área. Se permite exhibir dos 
lados o “caras. Los carteles sobre 

césped pueden ser exhibidos hasta 
por 180 días dentro de un período 

de un año.

CARTELES TEMPORALES  
DE ADVERTENCIA  

DE TIBURONES:
Permitidos en el lugar durante el día 
y hasta tres días consecutivos en un 

período de un mes.

¿En dónde se permiten los carteles temporales?
Permitido en los derechos de paso fuera de los carriles pavimentados para vehículos, 
rotondas, áreas de estacionamiento pavimentadas, aceras, caminos peatonales, bordillo y 
medianas centrales.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos reglamentos?
El 11 de junio de 2019. Hay un período de 90 días para que los carteles que no cumplan el 
reglamento puedan ajustarse a la normativa antes de que se inicie la acción de aplicación del 
código.

¿Cómo aplicará la ciudad el código de carteles?
La ciudad aplicará el código de carteles de la misma forma que lo hace con otras violaciones 
de código. Vea burienwa.gov/codeenforcement para más información.

Para más información, visite: burienwa.gov/signcode
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VÀO THÁNG 5, HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐÃ THAY ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH VỀ 
BIỂN HIỆU TẠM THỜI Ở BURIEN liên quan đến quyết định gần đây của Tòa Án Tối 
Cao trong vụ Reed kiện Gilbert. Vụ việc đã chỉ ra rằng chính quyền địa phương không thể 
quy định các biển hiệu dựa trên thông điệp hoặc nội dung của chúng. Ví dụ: một thành 
phố không thể có các quy định cụ thể đối với biển hiệu liên quan đến bất động sản hoặc 
chính trị và phân biệt chúng với những loại biển hiệu tạm thời khác. Các thành phố phải 
quy định tất cả các loại biển hiệu tạm thời như nhau. Thay vào đó, các thành phố có thể quy 
định biển hiệu tạm thời dựa trên số lượng, vật liệu, thiết kế hoặc vị trí của biển hiệu. 

Như vậy, các loại biển hiệu tạm thời nào được cho phép? Một biển hiệu tạm thời có thể 
được trưng bày trong bao lâu? Các giải thích sau đây giúp trả lời những câu hỏi này.

Các Quy Tắc Mới Quy 
Định Biển Hiệu Tạm Thời
ĐƯỢC VIẾT BỞI THARA JOHNSON, NHÀ LẬP KẾ HOẠCH DÀI HẠN CAO CẤP

Các loại biển hiệu tạm thời nào được cho phép?

KHUNG A: 
Kích thước của biển hiệu không được lớn hơn sáu feet vuông mỗi mặt (hoặc "bên") của 
biển hiệu. Mỗi biển hiệu được phép có hai mặt trưng bày.  
• Các khu dân cư: Sáu biển hiệu cho mỗi địa điểm đón khách, cơ sở kinh doanh hoặc sự 

kiện. Các biển hiệu được phép trưng bày trong khoảng thời gian năm ngày trong giai 
đoạn một tháng.   

• Các khu vực không phải là khu dân cư: Một biển hiệu cho mỗi cơ sở kinh doanh. Chỉ có 
thể trưng bày biển hiệu vào ban ngày hoặc trong giờ làm việc của cơ sở kinh doanh.

CÁC BIỂN HIỆU PHÁP LUẬT: Biển hiệu Kích thước của biển hiệu không được lớn hơn 
sáu feet vuông mỗi mặt/diện tích của biển hiệu. Được phép trưng bày hai bên hoặc "mặt". 
Chỉ có thể trưng bày các biển hiệu pháp luật tối đa 180 ngày trong giai đoạn một năm.

CÁC BIỂN HIỆU TẠM THỜI Ở NHỮNG PHẦN ĐƯỜNG ƯU TIÊN/DẢI ĐẤT LỀ 
ĐƯỜNG: Được cho phép ở những phần đường ưu tiên/dải đất lề đường bên ngoài những 
làn đường đi lại trải nhựa, vòng xuyến, khu vực đỗ xe được trải nhựa, vỉa hè, lối đi dành 
cho người đi bộ, phần đệm đường rẽ vào nhà và dải phân cách trung tâm.  

BIỂN HIỆU TẠM THỜI HÌNH VÂY CÁ MẬP: Được cho phép tại chỗ vào ban ngày và 
để tối đa ba ngày liên tiếp trong giai đoạn một tháng. 

Biển hiệu tạm thời được cho phép ở những đâu? 
Các biển hiệu tạm thời được cho phép ở những phần đường ưu tiên/dải đất lề đường công 
cộng bên ngoài những khu vực được đề cập ở trên và trên phần đất đai nhà cửa cá nhân với 
sự chấp thuận của chủ sở hữu.

Khi nào những quy định mới này có hiệu lực? 
Ngày 11 tháng 6 năm 2019. Có 90 ngày để điều chỉnh các biển hiệu không phù hợp nhằm 
tuân thủ quy định trước khi hành động thực thi pháp luật được thực hiện.

Thành Phố sẽ thực thi đạo luật về biển hiệu như thế nào? 
Thành phố sẽ thực thi đạo luật về biển hiệu này tương tự như cách thành phố thực thi  
pháp luật với các vi phạm đạo luật khác. Xem burienwa.gov/codeenforcement để biết thêm 
thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: burienwa.gov/signcode
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