
Lp. Procedura sporządzania uchwały Terminy

1. UCHWAŁA Nr  XXVII/196/2016  Rady  Miejskiej  w  Pyskowicach
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do 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.

24 listopada 
2016 r.

2. OBWIESZCZENIE Nr  RO.0050.024.2017  Burmistrza  Miasta
Pyskowice o podjęciu przez Radę Miejską w Pyskowicach uchwały o
przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady
i  warunki  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane” na terenie miasta Pyskowice.

16 marca 
2017 r.

3. Rozpoczęcie  prac  nad  sporządzeniem projektu  uchwały  ustalającej
„Zasady  i  warunki  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane” na terenie miasta Pyskowice.

16 listopada 
2018 r.

4. Prace  nad  sporządzeniem zasad  i  warunków sytuowania  obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń,  ich  gabaryty,  standardy  jakościowe  oraz  rodzaje
materiałów budowlanych,  z  jakich  mogą być  wykonane na  terenie
miasta Pyskowice zostały podzielono na etapy:
Etap 1 - Sporządzenie Analizy i raportu o stanie istniejącym
Etap 2 - Sporządzenie projektu uchwały
Etap 3 - Uzgadnianie i opiniowanie oraz wyłożenie do publicznego
wglądu
Etap 4 - Uchwalenie i wdrożenie uchwały

rok 2017/2021

5. Zakończenie I etapu prac - przeprowadzenie analizy, której wynikiem
jest raport o stanie istniejącym miasta Pyskowice.

Od 17 grudnia do
29 stycznia 2019 r.

6. Etap 2 - Sporządzenie projektu uchwały

U  chwała Krajobrazowa –   Konsultacje społeczne  :  

Od  22  lutego  do  22  marca  2019  r.,  na  terenie  gminy  Pyskowice
zostały  przeprowadzone  w  formie  pisemnej  (ankieta)  konsultacje
społeczne  dotyczące  "uchwały  krajobrazowej".  W  terminie
przewidzianym Zarządzeniem Burmistrza Pyskowic wpłynęło łącznie
78  ankiet.  Opinie  mieszkańców  wyrażone  w  ankiecie  pomogą
opracować  dokument  spełniający  oczekiwania  mieszkańców  w
kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego w mieście. 

Protokół dotyczący przeprowadzenia konsultacji w formie ankiety na
wstępnym etapie opracowania projektu uchwały ustalającej „Zasady 

Od 22 lutego do
12 kwietnia 2019

r.
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i  warunków  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane” na terenie miasta Pyskowice.     

7. ZARZĄDZENIE NR RZ.120.029.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice
w  sprawie  powołania  Zespołu  zadaniowego  ds.  porządkowania
przestrzeni miasta Pyskowice 

30 maja 2019 r.

8. Etap 3 - Uzgadnianie i opiniowanie oraz wyłożenie do publicznego
wglądu

Uzgadnianie i opiniowanie projektu uchwały przez organy właściwe

Uwaga! W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej  stanem  epidemii,  a  wcześniej  stanem  zagrożenia
epidemiologicznego  z  powodu  rozprzestrzenienia  się  choroby
zakaźnej  wywołanej  wirusem  SARS-CoV2  („COVID-19")  dalsze
prace nad realizacją nw. Uchwały zostały czasowo zawieszone.  Na
skutek  obostrzeń  na  chwilę  obecną  nie  jest  możliwe  terminowe
przeprowadzanie  dalszych  prac  projektowych,  w  czym  szczególną
przeszkodę stanowi niemożność przeprowadzenia dyskusji publicznej
z udziałem mieszkańców. Po zniesieniu ograniczeń i zakazów prace
nad realizacją projektu Uchwały krajobrazowej będą kontynuowane o
czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Od 05 listopada
do 13 grudnia

2019 r. 

Od 21 kwietnia
2020 r.  do  19
sierpnia 2021 r.

9. OBWIESZCZENIE NR  RO.005.050.2021 Burmistrza Miasta
Pyskowice o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  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 

Wyłożenie  do  publicznego  wglądu  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,  w dniach od
6 października  2021 r.  do  29 października  2021 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-
120 Pyskowice, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji
w pok. nr 334 (II piętro), w godzinach urzędowania. Ponadto projekt

23 wrzesień 
2021 r.

Od 6 października
do 29

października 
2021 r.
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uchwały  zostanie  udostępniony  także na  stronie
internetowej:www.bip.pyskowice.pl

Dyskusja  publiczna nad  rozwiązaniami  przyjętymi  w wyłożonym
projekcie  uchwały  odbędzie  się  w  dniu  21 października  2021 r.
o godz.  15.00  oraz 28 października  2021 r.  o godz.  10.00
w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Pyskowicach,  ul.  Strzelców
Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice w sali sesyjnej.

Uwagi  można składać do Burmistrza Miasta  Pyskowice,  który jest
organem  właściwym  do  ich  rozpatrzenia,  z podaniem  imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki  organizacyjnej i adresu,  oznaczenia
nieruchomości,  której  dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 12     listopada 2021     r włącznie.  

O realizacji poszczególnych prac będą Państwo informowani na bieżąco. 

http://www.bip.pyskowice.pl/

