Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie
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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 1086), uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się o przygotowaniu 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.
§ 2. Informacja o podjęciu niniejszej uchwały podlega podaniu do publicznej wiadomości przez Burmistrza
Namysłowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała jest kolejnym formalnym etapem przygotowania założeń dotyczących ochrony estetyki
przestrzeni publicznej, zgodnie z założeniami tzw. „ustawy krajobrazowej” (ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu).
Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.566, z późn. zm.) oraz niosące konsekwencje i straty zarówno
ekonomiczne jak i gospodarcze dla przedsiębiorców, producentów i usługodawców prowadzących swoje
działalności w strefie II, proponuje się ograniczyć obowiązujące zapisy związane z zasadami sytuowania obiektów
małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń, czy innych obiektów wywierających wpływ
na kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspokajając jednak w pełni potrzeby lokalnych społeczności, zwłaszcza
w kontekście poczucia ładu i estetyki do strefy I, wyłączając tym samym z uchwały w całości strefę II.
Przystąpienie do podjęcia w/w uchwały poprzedzone być musi uchwaleniem uchwały intencyjnej, tzn. uchwały
zobowiązującej wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) do przygotowania projektu uchwały „krajobrazowej”.
Podjęcie uchwały intencyjnej, zgodnie z wolą ustawodawcy, jest obowiązkowe dla wszczęcia procedury
przeprowadzenia procesu legislacyjnego (art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
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