Zarządzenie Nr...i3.7i.Ś .GM /'Łć/)/l
Prezydenta Miasta Kędzior n-Kozle
z dnia....[liiLl—WEQLQ 2,1924 ("
w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad
i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz-ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane wraz z uzasadnieniem oraz uzgodnieniami.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z póżn. zm?) oraz uchwały nr LXIIi/701/10 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r.
Nr 143 poz. 1689) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam
co następuje:

5 l. l. Poddaje się konsultacjom projekt uchwały 'w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane wraz z uzasadnieniem oraz uzgodnieniami.
2. Konsultacje będą prowadzone w formie:
l) konsultacji pisemnych;
2) przyjmowania uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(Dz. U z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.?).

.

3. Zatwierdza się informację o konsultacjach, o których mowa w ust. 1, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

52. Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

Kierownikowi

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
@ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta, Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta
Kędzierzyn—Koźle.
@ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej'us'tawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

2 Zmiany. tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320.
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Załącznik do arz dz nia
.«III

Prezydenta

iasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia/T.liaw2021 r.
Informacja
o prowadzonych konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane wraz z uzasadnieniem oraz uzgodnieniami.

1.

Zgodnie z @ 1 ust. 1 uchwały Nr LXIlI/701/ 10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zwanej

dalej „uchwałą w sprawie konsultacji”, przedkłada się do konsultacji projekt uchwały

2.

3.

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane wraz
z uzasadnieniem oraz uzgodnieniami (w rozumieniu @ 2 pkt 6 uchwały w Sprawie
konsultacji).
Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn—Koźle w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane wraz z uzasadnieniem oraz '
uzgodnieniami, zgodnie z 5 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 uchwały w sprawie konsultacji,
podlega zamieszczeniu na okres 7 dni:
'
— w Biuletynie Informacji Publicznej,
.— na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać w terminie
7' dni od daty zamieszczenia informacji (tj. do dnia MlgtD. .....2021 r.) w formie
pisemnej do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres gnp@kedzierzynkozle.pl bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września

4.

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1173,
z póżn. zm.), na formularzu uwag i wniosków stanowiącym załącznik do niniejszej
informacji.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji
organizacji, w tym także przez ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy
dołączyć dokumenty określaj ące przedmiot statutowej działalności organizacji

i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę
składającą uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru,
pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci
zeskanowanej. ' „
, ,.
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5.

7.

8.

9.
'

Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w pkt 3 oraz niespełniające wymogów
formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.
Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu.
Uwagi i wnioski anonimowe lub złożone przez osoby, które nie udokumentowały
w sposób określony w @ 6 ust. 4 uchwały w Sprawie konsultacji swojego uprawnienia do
reprezentowania organizacji, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Po zakończeniu konsultacji Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle sporządzi zestawienie wszystkich uwag
i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
W terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowane zostanie sprawozdanie
z przebiegu konsultacji zawieraj ące zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze

stanowiskiem Prezydenta Miasta, które zostanie przedłożone do publicznej wiadomości
na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz www.bipkedzierzynkozlepl.
10. Konsultacje mają charakter Opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów

Gminy.

'

11. Konsultacje uWaża sie za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich
organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w @ 1 uchwały w sprawie
konsultacji.
12. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
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Załączniki:
1) Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich

gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane —— dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod adresem
www.bip.kedzierzynkozle.pl, w zakładce: Architektura i urbanistyka > Uchwała
krajobrazowa > Wyłożenie do publicznego wglądu i zgłaszanie uwag.
2) Wzór formularza uwag i wniosków do konsultowanej uchwały (załącznik do uchwały
Nr LXIII/701/ 1 0 Rady Miasta Kędzierzyn—Koźle z dnia 9 listopada 2010 r.).

Załącznik do uchwały Nr LXllI/701/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 9 listOpada 2010 r.

FORMULARZ
do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie dzialalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów.
LP

Projekt aktu prawa miejscowego, który podlega konsultacji:
Uchwała Nr
z dnia
Rady Miasta KędzierzynKoźle w sprawie ................................................................................
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Projektzmiany brzmienia dotychczasowego zapisu lub Wprowadzenia nowego
I

.
przeplsu.
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Uzasadnienie wprowadzenia zmiany dotychczasowego zapisu lub nowego
przepisu:
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Uwagi ogólne:
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(podpisy osób reprezentujących organizację lub podmiot)

