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UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2021
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021. 1372 z późn. zm.) art. 37a ust. 1 oraz art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021. 741 z późn. zm.), w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXVII/196/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice, na wniosek Burmistrza Miasta
Pyskowice
Rada Miejska w Pyskowicach uchwala, co następuje:
Przepisy ogólne
§ 1. Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Pyskowice.
§ 2. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek – schemat zasięgu stref, stanowiący załącznik nr 1, sporządzony w skali 1:20000;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Pyskowic uwag wniesionych
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały stanowiące załącznik nr 2.
§ 3. 1. Niniejsza uchwała nie dotyczy sytuowania na terenie miasta Pyskowice:
1) znaków i sygnałów drogowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U.
z 2019. 2310 z późn. zm.);
2) tablic urzędowych w rozumieniu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie
tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 nr 47 poz. 316, z późn. zm.);
3) tablic informujących o realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, dla których
zasady sporządzania zostały określone w przepisach odrębnych.
2. Przepisy niniejszej uchwały nie dotyczą:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–2–

Poz. 8596

1) lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych promujących wydarzenia, w szczególności artystycznorozrywkowe, sportowe, promujące lub informacyjne, organizowane przez miasto Pyskowice, pod jego
patronatem lub przy jego współudziale, a także przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;
2) materiałów wyborczych i referendalnych w czasie kampanii wyborczej lub referendalnej zgodnie z ustawą
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020. 1319 z późn. zm.).
3. W rozumieniu niniejszej uchwały za tablicę reklamową i urządzenie reklamowe nie uznaje się:
1) aranżacji witryn lokalizowanych od wewnętrznej strony witryny lokalu użytkowego, które nie emitują
światła o zmiennym natężeniu i barwie, ani obrazu o zmiennej treści;
2) informacji o sprzedaży, wynajmie lokalu lub nieruchomości:
a) w przypadku lokalu użytkowego w formie umieszczenia informacji w witrynie, zajmującej nie więcej niż
30% szklenia witryny,
b) w przypadku budynku lub nieruchomości niezabudowanej w formie tablicy reklamowej
o maksymalnych wymiarach 0,8 m x 1,3 m w układzie pionowym, umieszczonej na elewacji lub na
terenie nieruchomości przy wjeździe;
3) informacji o właścicielu lub operatorze tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego lub innego
urządzenia, w szczególności bankomatu i automatu do sprzedaży napojów lub przekąsek, o powierzchni
nieprzekraczającej 0,5 m2;
4) informacji o ufundowaniu renowacji, odnowienia lub odtworzenia muralu lub mozaiki znajdującej się pod
ochroną konserwatorską w formie nazwy, logo fundatora o powierzchni nieprzekraczającej 0,3 m2;
5) tablic oraz gablot informacyjnych i ekspozycyjnych przeznaczonych na cele informacyjne osiedli, inicjatyw
lokalnych, na terenach zieleni, na drobne ogłoszenia niekomercyjne i do bezpłatnego plakatowania;
6) murali zawierających treści i wartości artystyczne, popularno-naukowe, historyczne lub edukacyjne.
7) zlokalizowanych na drzwiach, oknach lub witrynach informacji na temat:
a) dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z innych kart, w szczególności:
rabatowych, lojalnościowych, wydawanych w ramach programów partnerskich, jak również dotyczących
zwrotu podatku VAT, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż powierzchnia formatu A4;
b) godzin otwarcia lokalu, o powierzchni ekspozycji nie większej niż powierzchnia formatu A3;
8) oznakowania urządzeń bankomatowych, o łącznej powierzchni ekspozycji reklam nie większej niż 1 m2;
9) oznakowania parkometrów lub stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych, o powierzchni ekspozycji
nie większej niż 0,5 m2.
4. Uchwały nie stosuje się do tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych sytuowanych we wnętrzach
lokali usługowych poza obszarem witryny.
§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) banerze reklamowym – należy przez to rozumieć reklamę wykonaną na tkaninie, miękkim tworzywie
sztucznym lub na papierowej folii impregnowanej;
2) elewacji – należy przez to rozumieć zewnętrzną ścianę budynku wraz z otworami drzwiowymi
i okiennymi, w tym witrynami wystawowymi;
3) kasetonie reklamowym – należy przez to rozumieć rodzaj przestrzennej ściennej reklamy w formie
zamkniętej konstrukcji z licem wykonanym z trwałego i sztywnego materiału, podświetlonej od wewnątrz;
4) logo – należy przez to rozumieć odpowiednio symbol graficzny lub napis i symbol graficzny, stanowiący
element identyfikacji wizualnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną
itp.;
5) muralu – należy przez to rozumieć wielkoformatową grafikę wykonaną na co najmniej 30% ściany lub
muru budynku lub budowli;
6) obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar przestrzeni publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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7) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć to wydzielony obszar do ustawienia stołów, ław,
krzeseł i innych akcesoriów związanych z konsumpcją, które umożliwiają świadczenie usług
gastronomicznych;
8) powierzchni ekspozycji reklamy – należy przez to rozumieć wyrażone w metrach kwadratowych pole
powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy;
9) pylonie reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, mocowane w gruncie bez
wyodrębnionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą, stanowiące tło dla umieszczonego na nim
komponentu jednego, kilku bądź kilkunastu szyldów o jednakowych gabarytach;
10) reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie – należy przez to rozumieć reklamę,
tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
11) słupie ogłoszeniowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w formie walca lub opisane na
innej figurze, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń reklamowych i informacji o wydarzeniach
kulturalnych, społecznych, gospodarczych, imprezach itp.;
12) stojaku reklamowym typu potykacz – należy przez to rozumieć wolnostojące, przestawne urządzenie
reklamowe lub wolnostojącą przestawną tablicę reklamową - z dwustronną powierzchnią ekspozycyjną
pomalowaną farbą tablicową w kolorze czarnym, o wymiarach nieprzekraczających 1,0 x 0,7 m w układzie
pionowym;
13) terenie zabudowy - należy przez to rozumieć teren zabudowy, o którym mowa w rozporządzeniu
ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie;
14) wysięgniku – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe typu semafor,
umieszczone prostopadle do elewacji budynku, wchodzące w przestrzeń ulicy lub podwórza,
15) witrynie - należy przez to rozumieć przeszklone otwory okienne lub drzwiowe służące ekspozycji
towarów lub prezentacji usług w lokalu użytkowym.
§ 5. Wyznacza się strefy o różnych zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, szyldów, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, których zasięg wskazano na załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały:
1) strefa I – historyczne centrum Pyskowic - obszar obejmuje nieruchomości gruntowe Rynku i sąsiednich
ulic w zasięgu układu urbanistycznego miasta objętego wpisem do rejestru zabytków (A/1015/69
z 18.02.1969 r.);
2) strefa II – obszar miasta Pyskowice - część północna z wyłączeniem strefy I (historycznego centrum
Pyskowic) – obejmująca obszar pomiędzy ulicami Wyzwolenia, Lokalną, Poznańską, Toszecką do
Mickiewicza, obustronną zabudowę ulicy Mickiewicza od Toszeckiej do torów kolejowych oraz
obustronną zabudowę ulic Armii Krajowej oraz kard. Stefana Wyszyńskiego do Wyzwolenia;
3) strefa III – obszar miasta Pyskowice - część południowa – obejmująca obszar obustronnej zabudowy ulic
pomiędzy ulicami gen. Władysława Sikorskiego, Ogrodową, Wolności, Czechowicką, Traugutta oraz
Powstańców Śląskich;
4) strefa IV – obszar podmiejski obejmujący obszary jednostek osadniczych: Czerwionka, Dzierżno, Kolonia
Pyskowicka, Mikoszowina, Mierzejów, Zaolszany oraz północna część miasta Pyskowice od ulicy Lokalnej
do granicy miasta;
5) strefa V – obszar stref usługowych i produkcyjnych oraz infrastruktury technicznej – obszary położone
wzdłuż ulic Poznańskiej, Toszeckiej, Wiejskiej, Gliwickiej, Wrzosowej oraz obszar wzdłuż torów
kolejowych;
6) strefa VI – obszar wzdłuż głównych dróg tranzytowych – drogi krajowej nr 94 i 40 oraz dwóch odcinków
drogi wojewódzkiej nr 901, obejmujący pasy szerokości po 50 m liczone od osi jezdni;
7) strefa VII – obszar niezabudowany i niezurbanizowany – obejmująca pozostałą część nieruchomości (nie
zaliczoną do stref I, II, II, IV, V i VI) w granicach miasta Pyskowice.
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§ 6. Ogólne zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów:
1) zakazuje się:
a) banerów reklamowych, w tym rozpiętych na tablicach reklamowych i urządzeniach reklamowych;
b) stosowania tablic i urządzeń reklamowych świetlnych migających oraz o zmiennej treści, a także tablic
emitujących światło migające na szyldach i tablicach reklamowych;
c) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na elementach konstrukcji i urządzenia
ogródków gastronomicznych, z zastrzeżeniem § 7 pkt 5 lit. e;
d) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach;
e) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na drzewach i w zasięgu ich koron,
w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin;
f) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w otworach okiennych, balkonowych
i drzwiowych, w tym zasłaniania przeszklonych powierzchni ww. otworów;
g) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, na wolnostojących nośnikach
w sposób, który utrudnia odczytanie znaków i sygnałów drogowych, tablic urzędowych oraz tablic
informacyjnych;
2) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, nie mogą być umieszczane:
a) na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych;
b) na mostach, wiaduktach i kładkach;
c) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności takich jak: latarnie, słupy linii
sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe;
d) na wiatach przystankowych w strefie I.
§ 7. Ogólne zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich gabaryty, standardy jakościowe
oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w tym zasady dla ogródków
gastronomicznych:
1) obiekty małej architektury nie mogą przesłaniać widoków na obiekty zabytkowe wpisane do rejestru
zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci
narodowej, znaków i sygnałów drogowych oraz tablic urzędowych;
2) obiekty małej architektury powinny być jednorodne w zakresie: materiału i kolorystyki - dla działki
budowlanej, placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej i ogólnodostępnej postrzeganej jako jednorodne
założenie urbanistyczne lub architektoniczne;
3) obiekty małej architektury będące urządzeniami wyposażenia placów zabaw oraz terenów zieleni
urządzonej, powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości, takich jak drewno, stal lakierowana lub
nierdzewna, spełniających warunki określone w przepisach odrębnych;
4) w zakresie gabarytów obiektów małej architektury ustala się maksymalne wysokości:
a) 5,0 m dla obiektów kultu religijnego, takich jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, z wyłączeniem
terenów użytkowanych jako miejsca działalności religijnej oraz cmentarzy,
b) 5,0 m dla posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej,
c) 5,0 m dla obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takich jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,
d) ustalenia pkt a-c nie dotyczą obiektów małej architektury na terenach parków i zieleni urządzonej;
5) w zakresie elementów wchodzących w skład ogródka gastronomicznego ustala się:
a) konstrukcje do demontażu z materiałów trwałych – metalowych lub drewnianych,
b) ogrodzenia ażurowe, wykonane z drewna, wikliny, rattanu lub technorattanu, metalu lub w formie donic
drewnianych, z wikliny, rattanu lub technorattanu, metalowych lub kamiennych o wysokości
nie większej niż 0,7 m,
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c) zadaszenia w formie parasoli, markiz lub innych składanych konstrukcji z impregnowanego płótna lub
tworzyw stosowanych do przekryć powłokowych w kolorze beżowym, piaskowo-beżowym lub
szarobeżowym (RAL9001, RAL9003 lub RAL9010),
d) zakazuje się zamkniętych namiotów ogrodowych oraz zamkniętych pawilonów ze ścianami w formie
stałych przegród, za wyjątkiem składanych ścian używanych na czasowe osłonięcie od warunków
atmosferycznych,
e) dopuszcza się reklamy umieszczane wyłącznie na pionowych elementach zadaszeń, o powierzchni
nie większej niż 20% zadaszenia.
§ 8. Ogólne zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:
1) ogrodzenia nie mogą
komunikacyjnym;

powodować

utrudnienia

lub

naruszenia

zasad

bezpieczeństwa

w ruchu

2) ogrodzenia od strony dróg publicznych należy lokalizować w liniach rozgraniczających tereny, określonych
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, lub w granicy pasa
drogowego, z dopuszczeniem wycofania ogrodzenia w głąb działki budowlanej;
3) nie uważa się za ogrodzenie lub elementy małej architektury obiekty takie jak: słupki, pachołki, pojemniki
z zielenią, okresowe ogródki gastronomiczne;
4) zasady określone uchwałą nie dotyczą ogrodzeń tymczasowych, stawianych w szczególności na czas
budowy, remontu, wykonania robót budowlanych, zabezpieczenia terenu na czas imprez masowych.
Przepisy szczegółowe
§ 9. Dla obszaru położonego w strefie I – historyczne centrum Pyskowic:
1. Zasady i warunki sytuowania szyldów oraz ich gabaryty:
1) dopuszcza się jedną formę szyldu dla jednej prowadzonej działalności, tj. lokalizacja szyldu w formie
tablicy reklamowej wyklucza lokalizację wysięgnika;
2) szyldy lokalizuje się na budynkach, w których prowadzona jest działalność, o której informuje szyld, na
zasadach:
a) nakazuje się dostosowanie gabarytów i lokalizacji szyldów do podziałów kompozycyjnych elewacji,
b) zakazuje się zmiany lub zakrywania istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich
jak: okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne,
kamienne, snycerskie, polichromie,
c) zakazuje kasetonów oraz wolnostojących pylonów,
d) zakazuje się umieszczania szyldów na ścianach szczytowych budynków,
e) łączna powierzchnia ekspozycji szyldów nie może przekroczyć 10% powierzchni elewacji parteru
budynku,
f) wielkość poszczególnych zewnętrznych nośników informacji wizualnej nie może przekroczyć:
- 1 m2 w przypadku szyldu montowanego do elewacji,
- 0,5 m2 w przypadku szyldu na wysięgniku,
g) wysokość górnej krawędzi szyldu:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do 3,5 m,
licząc od poziomu terenu,
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h) poszczególne formy szyldów powinny być jednorodne dla całego budynku w zakresie materiału
i kolorystyki, uporządkowane wg jednej osi: horyzontalnej lub wertykalnej, w formie ażurowej, tj.
znaków lub liter bez podłoża,
i) zewnętrzne lico szyldu może być oddalone od ściany budynku o nie więcej niż 0,2 m,
j) zewnętrzne krawędzie szyldów mogą być umieszczone z zachowaniem min. 0,1 m od najbliższej
krawędzi detalu architektonicznego,
k) dopuszcza się sytuowanie logo i liter przestrzennych na zasadach określonych w lit. f,
l) dopuszcza się szyldy na wysięgnikach o powierzchni nie większej niż 0,7 m2, grubości nie większej niż
0,2 m, odległości zewnętrznej krawędzi tablicy od ściany budynku maksymalnie 0,7 m, wysokości
górnej krawędzi, na wysokości 2,5 m od poziomu terenu.
2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami
oraz ich gabaryty:
1) zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy, z zastrzeżeniem
przepisów pkt. 2;
2) dopuszcza się ustawianie stojaków reklamowych typu potykacz dla usług gastronomicznych, na zasadach:
a) jeden potykacz dla jednego lokalu gastronomicznego,
b) lokalizowanie na obszarze ciągów komunikacji pieszej nie węższych niż 2,5 m,
c) szerokość i miejsce ustawienia nie może powodować zagrożenia dla ruchu oraz nie może ograniczać
szerokości pasa ruchu poniżej szerokości minimalnej, wymaganej przepisami odrębnymi,
d) wysokość górnej krawędzi nie więcej niż 1,0 m licząc od powierzchni chodnika.
3. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: dla obiektów małej architektury
realizowanych w obszarze przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia § 7 pkt 1÷ 4.
4. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
1) zakazuje się grodzenia osiedli mieszkaniowych, to jest kompleksu co najmniej 2 budynków mieszkalnych
oraz pojedynczych budynków wielorodzinnych;
2) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, blachy trapezowej lub falistej, od strony
przestrzeni publicznej;
3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,60 m.
§ 10. Dla obszaru położonego w strefie II – obszar miasta Pyskowice - część północna z wyłączeniem
strefy I:
1. Zasady i warunki sytuowania szyldów oraz ich gabaryty:
1) szyldy lokalizuje się na budynkach, w których prowadzona jest działalność, o której informuje szyld, na
zasadach jak dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, określonych w ust. 2 pkt 2;
2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów w formie pylonu o wysokości do 5,0 m, szerokości do 2,0 m,
w odległości nie większej niż 4,0 m od budynku, w którym prowadzona jest działalność, o której informuje
szyld i w liczbie 1 pylon na jeden budynek.
2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich gabaryty:
1) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe wolnostojące:
a) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji
reklamy do 5,0 m2 jednostronnie i nie więcej niż 10,0 m2 łącznie,
b) wysokość urządzeń reklamowych do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
d) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na budynek,
e) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na nieruchomość;
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2) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, w tym szyldy na budynkach:
a) zakazuje się zmiany lub zakrywania istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich
jak: okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, detale architektoniczne, dekoracje sztukatorskie,
ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie;
b) łączna powierzchnia ekspozycji nie może przekroczyć 25% powierzchni danej elewacji budynku, przy
czym:
- łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy
nie może przekroczyć 15% powierzchni danej elewacji budynku,
- łączna powierzchnia ekspozycji szyldów nie może przekroczyć 10% powierzchni danej elewacji
budynku,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do 4,0 m,
licząc od poziomu terenu, z zastrzeżeniem tiret trzecie,
- w przypadku budynków jednokondygnacyjnych - do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
z zastrzeżeniem, iż tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, w tym szyld, lokalizowany będzie
na ścianie budynku lub pełnej attyce,
d) dopuszcza się wysięgniki o powierzchni nie większej niż 0,7 m2, grubości nie większej niż 0,2 m,
odległości zewnętrznej krawędzi tablicy od ściany budynku maksymalnie 0,7 m, wysokości górnej
krawędzi:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją lub jest
budynkiem jednokondygnacyjnym - do 3,5 m, licząc od poziomu terenu,
e) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych, w tym szyldów w formie kasetonów reklamowych,
równolegle do ścian budynku,
f) zewnętrzne lico kasetonu reklamowego może być oddalone od ściany budynku o nie więcej niż 0,2 m,
g) dopuszcza się sytuowanie logo i liter przestrzennych na zasadach jak dla kasetonów reklamowych;
3) dopuszcza się ustawianie stojaków reklamowych typu potykacz, na zasadach:
a) jeden potykacz dla jednego lokalu gastronomicznego,
b) lokalizowanie na obszarze ciągów komunikacji pieszej nie węższych niż 2,5 m,
c) szerokość i miejsce ustawienia nie może powodować zagrożenia dla ruchu oraz nie może ograniczać
szerokości pasa ruchu poniżej szerokości minimalnej, wymaganej przepisami odrębnymi,
d) wysokość górnej krawędzi nie więcej niż 1,0 m licząc od powierzchni chodnika.
3. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: dla obiektów małej architektury
realizowanych w obszarze przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia § 7 pkt 1÷ 4.
4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
1) zakazuje się grodzenia pojedynczych budynków wielorodzinnych;
2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,00 m;
3) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, blachy trapezowej lub falistej, od strony
przestrzeni publicznej;
4) powyższe zasady nie dotyczą ogrodzeń boisk sportowych, ogrodzeń obiektów produkcyjnych lub ogrodzeń
innych obiektów wymagających spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych.
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§ 11. Dla obszaru położonego w strefie III – obszar miasta Pyskowice - część południowa:
1. Zasady i warunki sytuowania szyldów oraz ich gabaryty:
1) szyldy lokalizuje się na budynkach, w których prowadzona jest działalność, o której informuje szyld, na
zasadach jak dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, określonych w ust. 2 pkt 2;
2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów w formie pylonu o wysokości do 5,0 m, szerokości do 2,0 m,
w odległości nie większej niż 4,0 m od budynku, w którym prowadzona jest działalność, o której informuje
szyld i w liczbie 1 pylon na jeden budynek.
2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich gabaryty:
1) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe wolnostojące:
a) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji
reklamy do 5,0 m2 jednostronnie i nie więcej niż 10,0 m2 łącznie,
b) wysokość urządzeń reklamowych do 5,0 m, licząc od poziomu terenu,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej do 5,0 m, licząc od poziomu terenu,
d) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na budynek,
e) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na nieruchomość;
2) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, w tym szyldy, na budynkach:
a) zakazuje się zmiany lub zakrywania istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich
jak: okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, detale architektoniczne, dekoracje sztukatorskie,
ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie,
b) łączna powierzchnia ekspozycji nie może przekroczyć 25% powierzchni danej elewacji budynku, przy
czym:
- łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy
nie może przekroczyć 15% powierzchni danej elewacji budynku,
- łączna powierzchnia ekspozycji szyldów nie może przekroczyć 10% powierzchni danej elewacji
budynku,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do 4,0 m,
licząc od poziomu terenu, z zastrzeżeniem tiret trzecie,
- w przypadku budynków jednokondygnacyjnych - do 5,0 m, licząc od poziomu terenu,
z zastrzeżeniem, iż tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, w tym szyld, lokalizowany będzie
na ścianie budynku lub pełnej attyce,
d) dopuszcza się wysięgniki o powierzchni nie większej niż 0,7 m2, grubości nie większej niż 0,2 m,
odległości zewnętrznej krawędzi tablicy od ściany budynku maksymalnie 0,7 m, wysokości górnej
krawędzi:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją lub jest
budynkiem jednokondygnacyjnym - do 3,5 m, licząc od poziomu terenu,
e) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych, w tym szyldów, w formie kasetonów reklamowych,
równolegle do ścian budynku,
f) zewnętrzne lico kasetonu reklamowego może być oddalone od ściany budynku o nie więcej niż 0,2 m,
g) dopuszcza się sytuowanie logo i liter przestrzennych na zasadach jak dla kasetonów reklamowych;
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3) dopuszcza się ustawianie stojaków reklamowych typu potykacz, na zasadach:
a) jeden potykacz dla jednego lokalu gastronomicznego,
b) lokalizowanie na obszarze ciągów komunikacji pieszej nie węższych niż 2,5 m,
c) szerokość i miejsce ustawienia nie może powodować zagrożenia dla ruchu oraz nie może ograniczać
szerokości pasa ruchu poniżej szerokości minimalnej, wymaganej przepisami odrębnymi,
d) wysokość górnej krawędzi nie więcej niż 1,0 m licząc od powierzchni chodnika.
3. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: dla obiektów małej architektury
realizowanych w obszarze przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia § 7 pkt 1÷ 4.
4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,00 m;
2) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, blachy trapezowej lub falistej, od strony
przestrzeni publicznej;
3) powyższe zasady nie dotyczą ogrodzeń boisk sportowych, ogrodzeń obiektów produkcyjnych lub ogrodzeń
innych obiektów wymagających spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych.
§ 12. Dla obszaru położonego w strefie IV – obszar podmiejski: Czerwionka, Dzierżno, Kolonia
Pyskowicka, Mikoszowina, Mierzejów, Zaolszany, północna część miasta Pyskowice:
1. Zasady i warunki sytuowania szyldów oraz ich gabaryty:
1) szyldy lokalizuje się na budynkach, w których prowadzona jest działalność, o której informuje szyld, na
zasadach jak dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, określonych w ust. 2 pkt 2;
2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów w formie pylonu o wysokości do 3,5 m, szerokości do 1,0 m,
w odległości nie większej niż 2,0 m od budynku, w którym prowadzona jest działalność, o której informuje
szyld i w liczbie 1 pylon na jeden budynek.
2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich gabaryty:
1) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe wolnostojące:
a) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji
reklamy do 4,0 m2 jednostronnie i nie więcej niż 8,0 m2 łącznie,
b) wysokość urządzeń reklamowych do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
d) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na nieruchomość;
2) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, w tym szyldy, na budynkach:
a) zakazuje się zmiany lub zakrywania istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich
jak: okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, detale architektoniczne, dekoracje sztukatorskie,
ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie;
b) łączna powierzchnia ekspozycji nie może przekroczyć 15% powierzchni danej elewacji budynku, przy
czym:
- łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy
nie może przekroczyć 10% powierzchni danej elewacji budynku,
- łączna powierzchnia ekspozycji szyldów nie może przekroczyć 10% powierzchni danej elewacji
budynku,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją lub jest
budynkiem jednokondygnacyjnym - do 3,5 m, licząc od poziomu terenu,
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d) dopuszcza się wysięgniki o powierzchni nie większej niż 0,7 m2, grubości nie większej niż 0,2 m,
odległości zewnętrznej krawędzi tablicy od ściany budynku maksymalnie 0,7 m, wysokości górnej
krawędzi:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do 3,5 m,
licząc od poziomu terenu, z zastrzeżeniem tiret trzecie,
w przypadku budynków jednokondygnacyjnych - do 3,0 m, licząc od poziomu terenu,
e) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych, w tym szyldów, w formie kasetonów reklamowych,
równolegle do ścian budynku,
f) zewnętrzne lico kasetonu reklamowego może być oddalone od ściany budynku o nie więcej niż 0,2 m,
g) dopuszcza się sytuowanie logo i liter przestrzennych na zasadach jak dla kasetonów reklamowych;
3) zakazuje się ustawiania stojaków reklamowych typu potykacz.
3. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: dla obiektów małej architektury
realizowanych w obszarze przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia § 7 pkt 1÷ 4.
4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,80 m;
2) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, blachy trapezowej lub falistej, od strony
przestrzeni publicznej;
3) powyższe zasady nie dotyczą ogrodzeń boisk sportowych, ogrodzeń obiektów produkcyjnych lub ogrodzeń
innych obiektów wymagających spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych.
§ 13. Dla obszaru położonego w strefie V – obszar stref usługowych i produkcyjnych oraz infrastruktury
technicznej:
1. Zasady i warunki sytuowania szyldów oraz ich gabaryty:
1) szyldy lokalizuje się na budynkach, w których prowadzona jest działalność, o której informuje szyld, na
zasadach określonych w ust. 2;
2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów w formie pylonu o wysokości do 5,0 m, szerokości do 2,0 m,
w odległości nie większej niż 6,0 m od budynku, w którym prowadzona jest działalność, o której informuje
szyld i w liczbie 1 pylon na jeden budynek.
2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich gabaryty:
1) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe wolnostojące:
a) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji
reklamy do 6,0 m2 jednostronnie i nie więcej niż 12,0 m2 łącznie,
b) wysokość urządzeń reklamowych do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
d) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na budynek,
e) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na nieruchomość;
2) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, w tym szyldy, na budynkach:
a) zakazuje się zmiany lub zakrywania istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich
jak okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne,
kamienne, snycerskie, polichromie itp.,
b) dopuszcza się wysięgniki o powierzchni nie większej niż 0,7 m2, grubości nie większej niż 0,2 m,
odległości zewnętrznej krawędzi tablicy od ściany budynku maksymalnie 0,7 m, wysokości górnej
krawędzi:
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- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do 4,0 m,
licząc od poziomu terenu, z zastrzeżeniem tiret trzecie,
- w przypadku budynków jednokondygnacyjnych - do 5,0 m, licząc od poziomu terenu,
z zastrzeżeniem, iż tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, w tym szyld lokalizowany będzie na
ścianie budynku lub pełnej attyce,
c) łączna powierzchnia ekspozycji nie może przekroczyć 30% powierzchni danej elewacji budynku,
d) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do 5,0 m, licząc od poziomu
terenu,
e) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych, w tym szyldów, w formie kasetonów reklamowych,
równolegle do ścian budynku,
f) zewnętrzne lico kasetonu reklamowego może być oddalone od ściany budynku o nie więcej niż 0,2 m,
g) dopuszcza się sytuowanie logo i liter przestrzennych na zasadach jak dla kasetonów reklamowych,
h) dopuszcza się maksymalnie 3 tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe o łącznej powierzchni
nie większej niż 18,0 m2, zawierające wyłącznie oznakowanie informacyjne o ofercie dostępnej w lokalu
użytkowym zlokalizowanym na nieruchomości;
3. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: dla obiektów małej architektury
realizowanych w obszarze przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia § 7 pkt 1÷ 4.
4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,2 m;
2) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, blachy trapezowej lub falistej, od strony
przestrzeni publicznej;
3) powyższe zasady nie dotyczą ogrodzeń boisk sportowych, ogrodzeń obiektów produkcyjnych lub ogrodzeń
innych obiektów wymagających spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych.
§ 14. Dla obszaru położonego w strefie VI – obszar wzdłuż głównych dróg tranzytowych – drogi krajowej
nr 94 i 40 oraz dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 901:
1. Zasady i warunki sytuowania szyldów oraz ich gabaryty:
1) szyldy lokalizuje się na budynkach, w których prowadzona jest działalność, o której informuje szyld, na
zasadach określonych w ust. 2;
2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów w formie pylonu:
a) o wysokości do 5,0 m, szerokości do 2,0 m, w odległości nie większej niż 3,0 m od budynku, w którym
prowadzona jest działalność, o której informuje szyld i w liczbie 1 pylon na jeden budynek,
b) o wysokości do 7,0 m, szerokości do 2,0 m, w odległości nie większej niż 15,0 m od budynku lub wiaty
stacji paliw, w liczbie nie więcej niż 2 pylony;
2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich gabaryty:
1) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, w tym szyldy, należy lokalizować w odległościach od jezdni
zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;
2) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe wolnostojące:
a) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji
reklamy do 6,0 m2 jednostronnie i nie więcej niż 12,0 m2 łącznie,
b) wysokość urządzeń reklamowych do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej do 4,0 m, licząc od poziomu terenu,
d) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na nieruchomość;
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3) tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, w tym szyldy, na budynkach:
a) zakazuje się zmiany lub zakrywania istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich
jak okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne,
kamienne, snycerskie, polichromie itp.,
b) dopuszcza się wysięgniki o powierzchni nie większej niż 0,7 m2, grubości nie większej niż 0,2 m,
odległości zewnętrznej krawędzi tablicy od ściany budynku maksymalnie 0,7 m, wysokości górnej
krawędzi:
- w przypadku, gdy budynek posiada gzyms pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do wysokości
tego gzymsu,
- w przypadku, gdy budynek nie posiada gzymsu pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją - do 4,0 m,
licząc od poziomu terenu, z zastrzeżeniem tiret trzecie,
- w przypadku budynków jednokondygnacyjnych - do 5,0 m, licząc od poziomu terenu,
z zastrzeżeniem, iż tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, w tym szyld lokalizowany będzie na
ścianie budynku lub pełnej attyce,
c) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do 4,0 m, licząc od poziomu
terenu,
d) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych, w tym szyldów, w formie kasetonów reklamowych,
równolegle do ścian budynku,
e) zewnętrzne lico kasetonu reklamowego może być oddalone od ściany budynku o nie więcej niż 0,2 m,
f) dopuszcza się sytuowanie logo i liter przestrzennych na zasadach jak dla kasetonów reklamowych,
g) dopuszcza się maksymalnie 2 tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe o łącznej powierzchni
nie większej niż 9,0 m2,
h) łączna powierzchnia ekspozycji nie może przekroczyć 15% powierzchni danej elewacji budynku.
3. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: dla obiektów małej architektury
realizowanych w obszarze przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia § 7 pkt 1÷ 4.
4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m;
2) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, blachy trapezowej lub falistej, od strony
przestrzeni publicznej.
§ 15. Dla obszaru położonego w strefie VII – obszar niezabudowany i niezurbanizowany:
1. Zasady i warunki sytuowania szyldów oraz ich gabaryty:
1) szyldy lokalizuje się na budynkach, w których prowadzona jest działalność, o której informuje szyld, lub
w obrębie nieruchomości na której prowadzona jest działalność;
2) nakazuje się dostosowanie gabarytów i lokalizacji szyldów do podziałów kompozycyjnych elewacji;
3) zakazuje się zmiany lub zakrywania istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak:
okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne,
snycerskie, polichromie;
4) łączna powierzchnia ekspozycji szyldów nie może przekroczyć 10% powierzchni elewacji budynku;
5) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji reklamy
do 3,0 m2 jednostronnie i nie więcej niż 6,0 m2 łącznie;
6) wysokość urządzeń reklamowych do 3,0 m, licząc od poziomu terenu;
7) wysokość górnej krawędzi tablicy reklamowej do 3,0 m, licząc od poziomu terenu;
8) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na budynek;
9) dopuszcza się 1 tablicę reklamową lub 1 urządzenie reklamowe na nieruchomość;
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a) poszczególne formy szyldów powinny być jednorodne dla całego budynku w zakresie materiału
i kolorystyki.
2. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami.
3. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: dla obiektów małej architektury
realizowanych w obszarze przestrzeni publicznej obowiązują ustalenia § 7 pkt 1÷ 4.
4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m;
2) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, blachy trapezowej lub falistej;
3) powyższe zasady nie dotyczą ogrodzeń boisk sportowych lub ogrodzeń innych obiektów wymagających
spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych.
Przepisy końcowe
§ 16. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury nie wymagają
dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.
2. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ogrodzenia są zwolnione z obowiązku ich
dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.
3. Ustala się termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów zasad i warunków określonych w uchwale wynoszący
36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 90 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Jolanta Drozd
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/366/2021
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/366/2021
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Pyskowicach
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Pyskowice uwag do projektu uchwały
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice
Działając zgodnie z art. 37b ust. 6 ww. ustawy, Rada Miejska w Pyskowicach po zapoznaniu się
z Zarządzeniem Nr RZ.0050.314.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane dla miasta Pyskowice, postanawia nie uwzględnić uwagi dotyczącej wykreślenia zakazu grodzenia
pojedynczych budynków wielorodzinnych w strefie II.

