
 

          

Zarządzenie Nr 2971/2017

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 01 lutego 2017 r.

w  sprawie:  przeprowadzenia konsultacji  społecznych dotyczących  założeń
tzw. Kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka
 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1  i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym (Tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446  z  późniejszymi
zmianami) oraz  §3 i §4 pkt 4 Uchwały Nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26
sierpnia 2014 r.  w sprawie zasad i  trybu  przeprowadzenia konsultacji  społecznych na
terenie Miasta Płocka

zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam  przeprowadzić  konsultacje  społeczne  dotyczące  założeń  tzw.  Kodeksu
krajobrazowego  dla  miasta  Płocka,  które  stanowić  będą  podstawę  do  opracowania
projektu uchwały określającej 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  na
obszarze  Miasta Płocka,  zgodnie z  art.  37a ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami).

§ 2
Celem konsultacji społecznych jest:

1. zapewnienie udziału lokalnej społeczności  przy określeniu założeń tzw. Kodeksu
krajobrazowego dla miasta Płocka,  

2. maksymalizacja efektywności i trafności projektowanych rozwiązań, 
3. podjęcie  działań  na rzecz  kształtowania  ładu przestrzennego  oraz  ograniczenia

chaosu reklamowego.

§ 3
1. Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażeniu opinii, złożeniu uwag, wniosków

i  propozycji  w  zakresie  objętym  przedmiotem  konsultacji.  W  szczególności
konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

a) spotkań,
b) poprzez  udostępnienie  założeń  tzw.  Kodeksu  krajobrazowego  na  stronie

internetowej Urzędu Miasta Płocka  www.plock.eu w zakładce „Konsultacje
społeczne”  i  stronie internetowej  www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce
„Rewitalizacja i Estetyzacja” oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Płocka na stanowisku nr 4.

2. W konsultacjach uczestniczyć będą mogli wszyscy mieszkańcy Płocka, podmioty
gospodarcze, organizacje pozarządowe, właściciele nieruchomości i inne podmioty,
które będą zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji.



§ 4
1. Informacje  o  prowadzonych  konsultacjach,  w  tym terminy  i  miejsca  spotkań,

przyjmowania  wniosków  i  uwag  do  założeń  tzw.  Kodeksu  krajobrazowego
przekazane zostaną za pośrednictwem:
a) strony internetowej:  www.plock.eu -  zakładka „Konsultacje społeczne”  oraz

www.rozwojmiasta.plock.eu - zakładka „Rewitalizacja i Estetyzacja”;

b) mediów lokalnych;
c) portalu społecznościowego.

2. W  ramach  prowadzonych  konsultacji  będzie  możliwość  wnoszenia  uwag
i wniosków w formie pisemnej w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres
estetyka  @plock.eu 

§ 5
1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie 1 – 31 marca 2017 r.
2. Wyniki konsultacji społecznych zostaną umieszczone  stronie internetowej Urzędu

Miasta  Płocka  www.plock.eu w  zakładce  „Konsultacje  społeczne”  i  stronie
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce „Rewitalizacja i Estetyzacja”.

§ 6
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

1. w zakresie  przebiegu  konsultacji  -  Zespół  Komunikacji  Społecznej  w  Oddziale
Informacji Miejskiej, Wydział Promocji i Informacji;

2. w  zakresie  przedmiotu  konsultacji  -  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta
w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

§ 7
Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej oraz ds. Rozwoju i Inwestycji.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


