
 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 25 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących uchwały krajobrazowej w sprawie ustalenia 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. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), uchwały nr 395 Rady Miasta 

Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Konina, uchwały nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 

26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 

27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Konina, uchwały Rady Miasta Konina nr 790 z dnia 24 września 

2018 roku w sprawie przygotowania projektu ustalającego 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 zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne fakultatywne dotyczące projektu uchwały 

krajobrazowej w sprawie ustalenia 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 w mieście Koninie. 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu 

uzyskanie opinii mieszkańców miasta Konina na temat obiektów reklamowych 

na terenie miasta Konina oraz wypracowanie standardów miejskich. 
 

§ 2. 
 

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od 8 lutego do 15 marca 

2021 roku. 
 



§ 3. 
 

Zasięg terytorialny konsultacji, o których mowa w § 1 obejmuje obszar miasta 

Konina. 
 

§ 4. 
 

1. Konsultacje będą prowadzone poprzez badanie ankietowe na stronie 

internetowej. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Konina. 
 

§ 5. 
 

Uczestnicy konsultacji zostaną poinformowani o konsultacjach poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej miasta Konina, na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego oraz na profilu portalu społecznościowego – Facebook. 
 

§ 6. 
 

Podsumowanie konsultacji zostanie zamieszczone w formie ogłoszenia na 

stronie internetowej miasta Konina, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz 

na profilu portalu Facebook. 
 

§ 7. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Architektowi Miejskiemu. 
 

§ 8. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

 

Piotr Korytkowski  

 


