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BP.0003.15.2021 Konin, 1 lipca 2021 r. 

 

Pan 

Bartosz Małaczek 

Radny Miasta Konina 

 

Szanowny Panie Radny, 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 21.06.2021 r. w sprawie projektu 

uchwały  określającej zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonywane, zwanej dalej „uchwałą 

krajobrazową”, opracowywanej dla miasta Konina na podstawie przepisów ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 741 ze zm. ) informuję: 

1. Aktualnie kończą się prace nad opracowaniem projektu uchwały krajobrazowej. 

Kolejnym krokiem będzie poddanie wypracowanego projektu opiniowaniu 

i uzgodnieniom przez organy wskazane w art. 37b ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Następnie projekt 

zostanie przedłożony do publicznego wglądu, a jego ostateczna wersja przekazana 

pod obrady Rady Miasta Konina. Obecnie trudno jest jednoznacznie określić termin 
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zakończenia procesu opiniowania, uzgadniania i konsultacji. Przypuszczalny 

termin, w którym projekt zostanie przedłożony Radzie Miasta to IV kwartał 2021 r. 

2. Ostatecznie uzgodniona i zaopiniowana wersja projektu uchwały zostanie 

wyłożona do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. Po upływie tego 

terminu przez 14 dni będą zbierane uwagi do przedstawionego dokumentu. 

Podmiotami zgłaszającymi uwagi mogą być m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy 

korzystający z reklam lub innych materiałów promocyjnych oraz firmy reklamowe. 

3. Przewidujemy prowadzenie akcji promocyjnej, informującej o zasadach stosowania 

małej architektury, ogrodzeń, szyldów, reklam i urządzeń reklamowych  

z jednoczesnym zachęceniem mieszkańców do włączenia się w konsultacje  

i zgłaszanie uwag. 

4. W aktualnie opracowywanym projekcie przyjęto następujące okresy 

dostosowawcze:  

 24 miesiące dla tablic i urządzeń reklamowych, 

  dla istniejących ogrodzeń i urządzeń małej architektury w miejscach publicznych 

okresu dostosowawczego nie określa się. 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Przewodniczący Rady Miasta 


