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OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 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”

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz Uchwały Nr IV/92/2019
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 05.02.2019 r. w sprawie „Przygotowania projektu uchwały
w przedmiocie  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  obszarze  gminy  Swarzędz”,
zawiadamiam  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  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,  w  dniach  od  13.08.2020  r.  do
11.09.2020  r.  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w Swarzędzu,  Rynek  1,  62-020  Swarzędz,
Wydział Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 3), w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w uchwale rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 07.09.2020 r.
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej), o godz. 15:00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. uchwały - może wnieść uwagi.  Uwagi
należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, który jest organem właściwym do ich
rozpatrzenia,  na  adres  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu,  Rynek  1,  62-020  Swarzędz,
z podaniem  imienia  i  nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r.
Uwagi  należy  składać  na  piśmie  lub  za  pomocą  środków komunikacji  elektronicznej  na  adres
poczty  elektronicznej:  umig@swarzedz.pl  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym
podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.
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