ZARZl\DZENIE Nr~~t1NII/l5
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia!fO Uf,~oJ~ 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych, dotycz~cych zalozen
tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi.

Na podstawie art. Sa ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), § 7 ust. 2 oraz § 9 Regulaminu
Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji
Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr LXIVI1357113 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji
Spolecznych (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3478)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Zarzqdzam

przeprowadzenie z mieszkancami Miasta Lodzi konsultacji
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w okresie od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia
7 grudnia 2015 r., do godz. 16:00.
2. Przedmiotem konsultacji Sq zalozenia tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta
LodzL zwanego dalej Kodeksem, stanowiqce podstaw<t dla opracowania projektu uchwaly
w sprawie zasad i warunkow sytuowania obiektow malej architektury, tablic reklamowych
i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow jakosciowych oraz
rodzajow materialow budowlanych, zjakich mogq bye wykonane.
3. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkancow Miasta Lodzi propozycji
i opinii dotyczqcych zalozen Kodeksu, ktore zostanq wykorzystane w dalszych pracach nad
jego projektem.
§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego trese stano wi
zalqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia, b<tdzie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz<tdu Miasta Lodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie
internetowej Urz<tdu Miasta Lodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejscie przez zakladki:
"Samorzqd", "Konsultacje spoleczne") oraz na tablicach ogloszen Urz<tdu Miasta Lodzi
od dnia 12 listopada 2015 r.
§ 3. Konsultacje zostanq przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania w dniu 30 listopada 2015 r. w godz. 17:00-20:00, umozliwiajqcego

skladanie opinii i propozycji do protokolu, w trakcie ktorego, po cz<tsci informacyjnej,
odb<tdq si<t warsztaty;
2) zbierania opinii i propozycji na pismie, w tym drogq elektronicznq, na formularzu
konsultacji spolecznych, stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

§ 4. Zalozenia Kodeksu b((d'l udost((pnione od dnia
Informacji
Publicznej
Urz((du
Miasta
Lodzi
http://bip.uml.lodz.pll, na stronie internetowej Urz((du
i Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie
Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113, II pi((tro.

12 listopada 2015 r. w Biuletynie
pod
adresem
internetowym
Miasta Lodzi www.uml.lodz.pl
Architektury i Rozwoju Urz((du

§ 5. W okresie od rozpocz((cia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum
dyskusjjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.
§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 ktorych mowa w § 1, powoluj(( Miejski
Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie:
1) Przewodnicz'lcy

- Marek Janiak
Architekt Miasta Lodzi
Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urz((du Miasta Lodzi;

2) Wiceprzewodnicz'lcy

- Bartosz Poniatowski
p.o. kierownika Oddzialu Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta w
Departamencie
Architektury i Rozwoju Urz((du Miasta Lodzi;

3-15) Czlonkowie:

- Malgorzata Kasprowicz
Dyrektor Wydzialu Urbanistyki
Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz((du
Miasta Lodzi;
- Kamila Kwiecinska-Trzewikowska
Miej ski Konserwator Zabytkow
p.o. Zast((pcy Dyrektora Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz((du
Miasta Lodzi;
- Andrzej Chojnacki
Dyrektor
Wydzialu
Budynkow
Loka1i
w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urz((du
Miasta Lodzi;
- Mariusz Goss
Dyrektor Biura Informacji i Komunikacji Spolecznej
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia
Urz((du Miasta Lodzi;

- Grzegorz Justynski
Dyrektor
Biura
ds.
Partycypacji
Spolecznej
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia
Urzttdu Miasta Lodzi;
- Robert Warsza
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi;
- Grzegorz Nita
Dyrektor Zarz<ldu Drog i Transportu;
- J acek Gawel
glowny specjalista w Oddziale Krajobrazu i Estetyki
Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi;
- Zuzanna Hibner
inspektor w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi;
- Ewelina Hermanowicz
inspektor w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi;
- Aleksandra Sztuka
podinspektor w Oddziale Ochrony Zabytkow w Biurze
Architekta Miasta w Departamencie Architektury
i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi;
- Aleksandra Hac
podinspektor w Oddziale Projektow Medialnych
w Biurze Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta;
- pracownik Oddzialu ds. Konsultacji Spolecznych
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzttdu Miasta Lodzi.
2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach
przewodnicz<lcego lub czlonka Zespolu, zastttPujet ich wskazane przez nich osoby.

Zespolu

§ 7. Tryb pracy Zespolu okreSla regulamin stanowi<lcy zaletcznik Nr 3 do zarzetdzenia.

§ 8. Obslugtt administracyjno-organizacyjnct Zespolu zapewma Biuro Architekta
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi.
§ 9. Ustalam wzor raportu z konsultacji przeprowadzonych z mieszkancami Miasta
Lodzi, stanowictcy zalctcznik Nr 4 do zarzctdzenia.

§ 10. Wykonanie zarzctdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi.
§ 11. Nadzor nad wykonaniem zarzctdzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu
Architektury i Rozwoju Urzttdu Miasta Lodzi.

§ 12. Zarzctdzenie podaje sitt do publicznej wiadomosci przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzttdu Miasta Lodzi pod adresem internetowym
http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzttdu Miasta Lodzi pod adresem
www.uml.lodz.plina tablicach ogloszen Urzttdu Miasta Lodzi.
§ 13. Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zahtcznik Nr 1
do zarz~dzenia Nr Q2~ lVII/IS
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia AD 4t;lo~ 2015 r.
OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz~cych zalozen tzw. Kodeksu
Krajobrazowego dla Miasta Lodzi.

Konsultacje maj~ na celu zebranie od mieszkanc6w Miasta Lodzi opinii i propozycji
dotycz~cych zalozen tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi, kt6re zostan~
wykorzystane w dalszych pracach nad Kodeksem w celu opracowania projektu uchwaly Rady
Miejskiej w Lodzi w sprawie zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektury,
tablic reklamowych i urz~dzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryt6w, standard6w
jakosciowych oraz rodzaj6w material6w budowlanych, z jakich mog~ bye wykonane.
Konsultacje spoleczne prowadzone b~d~ w okresie od dnia 27 Iistopada 2015 r.
do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 w formie:
1) otwartego spotkania w dniu 30 listopada 2015 r. w godz. 17:00-20:00 w Duzej Sali Obrad
Urzttdu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, umozliwiajqcego wyrazenie
opinii oraz skladanie propozycji do protokolu; w trakcie spotkania, po czttsci
informacyjnej, odbttd~ sitt warsztaty na temat zagadnien wynikaj~cych z zalozen tzw.
Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi;
2) zbierania propozycji i opinii na pismie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,
kt6ry po wypelnieniu mozna przekazae:
- do Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du
Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113, II pitttro, w godzinach pracy urzttdu;
- drogq elektroniczn~ na adres: kodeks.reklamowy@uml.1odz.pl;
- drog~ korespondencyjn~ na adres: Urz~d Miasta Lodzi, Departament Architektury
i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, ul. Piotrkowska 113, 90-430 L6dz.

Formularz konsultacyjny bttdzie dostttpny do pobrania:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym
http://bip.uml.lodz.pl/;
- na stronie intemetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejscie
przez zakladki: "Samorz~d", "Konsultacje spoleczne");
- w Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Urz~du_Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113, II pi~tro;
- podczas otwartego spotkania w dniu 30 listopada 2015 r.
W okresie od rozpocz~cia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne
pod adresem intemetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

Zakres negocjowalny konsultacji sprowadza si~ do zagadnien okreslonych
w zalozeniach tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi. Nalezy przy tym pami~tac,
iz obszar deptakowej cz~sci ulicy Piotrkowskiej i plac Wolnosci, wraz z przylegaj'tcymi
kwartalami, zostal obj~ty postanowieniami uchwaly Nr XVII374115 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 16 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogloszenia 0 podj~ciu prac nad utworzeniem Parku
Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.
Zalozenia tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi b~d't udost~pnione od dnia
12 listopada 2015 r.:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem internetowym
http://bip.uml.lodz.pl/;
- na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi www.uml.lodz.pl;
- w Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du
Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113, II pi~tro.
Uwaga!
Nie b~d't rozpatrywane opinie i propozycje:
- przeslane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyj'ttkiem opinii
i propozycji zgloszonych na spotkaniu w dniu 30 listopada 2015 r.);
- z dat't wplywu przed dniem 27 listopada 2015 r. albo po godzinie 16:00 dnia 7 grudnia
2015r.;
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Za1'lcznik N r 2
do zarz'ldzenia Nr ~211/VIIl15
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia AD lt~lopo.t:k 2015 r.

Formularz konsultacji spolecznych, dotycz~cych zalozen
tzw. Kodeksu Krajohrazowego dla Miasta Lodzi

CZF;SC INFORMACYJNA:
Opracowanie zasad polityki Miasta w zakresie zachowania i ksztaltowania ladu przestrzennego
na jego obszarze stanowi wazny czynnik porz<tdkuj<tcy chaotyczny naplyw form reklamowych
w przestrzeni publicznej. Znaczna cz~se obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urz<tdzen
reklamowych, a takZe ogrodzen umieszczana jest w spos6b przypadkowy, cz~sto nieuwzgl~dni~<tcy
charakteru obiekt6w budowlanych i ich artykulacji architektonicznej oraz wartosci zabytkowej oraz
istniej<tcego otoczenia.
Tego rodzaju praktyki, prowadz<tce do degradacji przestrzeni publicznej spowodowaly
koniecznose przyj~cia ustawy z dnia 24 kwietnia 20 IS r. 0 zmianie niektorych ustaw w zwi1lzku
ze wzmocnieniem narz~dzi ochrony krajobrazu (Dz. U poz. 774), na mocy kt6rej rady gmin mog<t
ustalie w formie uchwaly, jako akt prawa miejscowego, zasady i warunki sytuowania obiekt6w malej
architektury, tablic reklamowych i urz<tdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryty, standardy
jakosciowe oraz rodzaje material6w budowlanych, z jakich mog<t bye wykonane. W naszym miescie
b~dzie to tzw. Kodeks krajobrazowy dla Miasta Lodzi, kt6ry umozliwia regulacj~ zasad i
warunk6w dla:
obiektow malej architektury, tablic reklamowych
urz1ldzen reklamowych oraz ogrodzell,
w zakresie:
- sytuowania,
- gabaryt6w,
- standard6w jakosciowych,
- rodzaj6w material6w budowlanych, zjakich mog<t bye wykonane;
szyldow, w zakresie:
- sytuowania,
- gabaryt6w,
liczby szyld6w, kt6re mog<t bye umieszczone na danej nieruchomosci przez podmiot
prowadz<tcy na niej dzialalnose,
oraz moze wprowadzic:
- zakaz sytuowania ogrodzen oraz tablic reklamowych i urz<tdzen reklamowych,
z wyl<tczeniem szyld6w;
- rMne regulacje dla rMnych obszar6w gminy okrdlaj<tc w spos6b jednoznaczny
gran ice tych obszar6w.
WAZNE: obszar deptakowej cz~sci ulicy Piotrkowskiej i plac Wolnosci, wraz z przylegaj<tcymi
kwartalami, zostal obj~ty postanowieniami uchwaly Nr XVII374/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
16 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogloszenia 0 podj~ciu prac nad utworzeniem Parku Kulturowego uliry
Piotrkowskiej.
Wypelnienie ponizszego formularza pomoze opracowac dokument spelniaj1lcy zarowno
oczekiwania co do poprawy jakosci estetyki miasta i ochrony terenow naturalnych, jak
i unikaj1lcy przesadnej regulacji, utrudniaj1lcej funkcjonowanie firmom i wlascicielom
nieruchomosci.

PYTANIA

(prosz~ podkrdlic

1. Czy jest PanilPan
a)
b)
c)
d)
e)

WPROWADZAJ~CE

wybranq odpowiedi - moina zaznaczyc kilka):

mieszkancem Lodzi
przedsittbiorcil: A. produkujilcym reklamy B. projektujilcym reklamy C. reklamujilcym sitt
wlascicielem nieruchomosci, na ktorej jest reklama
przedstawicielem organizacji pozarzildowej
inna mozliwosc ................................................................................... .

2. Czy Pani/ Pan mieszka
a) w Lodzi na terenie
•
•

(prosz~ podkreslic
0

wybranq odpowiedi)

spojnej zabudowie (np. w kwartale kamienic, na osiedlu z lat 70' itd.) w:

kamienicy
bloku wielorodzinnym na osiedlu

• domku jednorodzinnym poza centrum
b) w Lodzi na terenie zabudowy mieszanej (r6Zne budynki obok siebie, np. kamienice
i bloki) w:
•
•
c)

kamienicy
bloku wielorodzinnym

• domku jednorodzinnym
nie mieszkam w Lodzi.

PYT ANIA DOTYCZ~CE REKLAM
3. Jaka jest PanalPani opinia na temat reklam w Lodzi?
(prosz~ wstawic "x" w wybrane rubryki)
Stwierdzenie:
1.

2.
3.

Zgadzam

Nie zgadzam
sif

Trudno
powiedziee

Reklamy naturalnie uzupelniaj~
miasta
Reklamy przeszkadzaj~ podczas jazdy
samochodem (rozprasza.i~)
Reklamy s~ za duze

wy~l~d/estetykf

4.
5.

Reklam powinno bye wi~cej

6.

Reklamy

7.

Nie zwracam uwagi na reklamy

8.

Reklamy w ogole powinny

9.

si~

Podobaj~

mi
s~

si~

reklamy takie, jakie s~

potrzebne w miescie
znikn~e

lone ...........................................

..................................................

4. Czy PanilPan zgodzilaby/zgodzilby si~ na umieszczenie reklamy na budynku, w ktorym
PanilPan mieszka? (prosz~ podkreslic wybranq odpowiedi)
a) tak
b) me
c) nie mam zdania
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5. Czy PanilPan zgodzilaby/zgodzilby si~ na umieszczenie reklamy na ogrodzeniu PaniIPana
dzialki? (prosz~ podkrdlit wybranq odpowiedi)
a) tak
b) me
c) nie dotyczy
d) nie mam zdania
6. Czy chcialaby Pani/chcialby Pan, aby w PanilPana najblizszej okolicy umieszczano nowe
reklamy? (prosz~ podkreslit wybranq odpowiedi)
a) tak
b) nie
c) trudno powiedziec/ jest mi to oboj~tne
7. Prosz~
miejscach

0

Pani/ Pana opini~ w sprawie Iiczby reklam w Lodzi w wymienionych ponizej
wstawic "x" w wybrane rubryki).

(prosz~

Lokalizacja reklamy:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Na budynkach :
billhoardy (tablice)
siatki wielkoformatowe
naklejki na szyby

Za malo

Za duzo

Odpowiednia Hose

Trudno
powiedziee

-

-

-

-

informuj~ce

o dzialalnosci (kasetony, semafory,
tablice, itd.)
Na ogrodzeniach
Na przystankach MPK
W mi~dzytorzu (niskie tablice)
Siupy ogloszeniowe/ tablice SIM
w waznych miejscach
(np. skrzyzowania)
Wolnostoj~ce tab lice male
Wolnostoj~ce tablice duze
Przy glownych drogach
wjazdowych
Na terenach niezabudowanych
lone miejsca:

8. Prosz~ wskazae, ktore cechy reklam nie podobaj~
w Lodzi (moina podkrdlit kilka wlasciwych odpowiedzi):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

si~/przeszkadzaj~

Pani/u w reklamach

jaskrawa kolorystyka
mrugajllce swiado
lokalizacja (Sll chaotyczne usytuowanie wzgl~dem otoczenia)
wielkosc - Sll za duze
jakosc wykonania
stan utrzymania
niedostosowanie do architektury budynku
nie rna takich cech
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I·)

.
Inne
..................................................................................................... .

9. Czy w Pani/ Pana opinii znajduj~ si~ w Lodzi obszary, w ktorych w ogole nie powinno bye
reklam oprocz szyldow (np. zabytkowe centrum, inne obszary zabytkowe, tereny zielone)?
(prosz~ podkreslic wybranq odpowiedi)
a) ....................................................................................................................................... .
tak Uakie?) ................................................................................................................................... .

b) me
c) trudno powiedziec

10. Jaki typ reklamy w Panil Pana opinii jest potrzebny do prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej? (moina zaznaczyc kilka odpowiedzi)
a) szyld podstawowy (mala tablica tylko z nazw4 profilem dzialalnosci i logiem firmy)
b) ....................................................................................................................................... .
szyld rozbudowany (proszlt wymienic dodatkowe elementy, kt6re mialyby silt na nim znalezc)
c) ....................................................................................................................................... .
dodatkowa reklama informuj<tca 0 samej dzialalnosci (np. semafor, kaseton, litery
przestrzenne, totem itd.) w liczbie ............ .(prosz~ podac ile roinych lJpow jest niezb~dnych)
d) ....................................................................................................................................... .
tablica kierunkowa
e) ....................................................................................................................................... .
reklama lokalizowana w innych miejscach miasta niz prowadzona dzialalnosc

1) ....................................................................................................................................... .
inny typ ....................................................................................................................................... .

11. Jaki w Panil Pana opinii nalei)' wprowadzie poziom restrykcji w zaleinosci od obszarow
i czy dana strefa powinna zostae wyodr~bniona?
(prosz~ wpisac" x" w wybrane miejsca)

Obszar
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Poziom regulacji
Pelna
Malo
dowolnosc restrykc.ii

Srednie
restrykcje

Ostre
restrykcje

Tej strefy nie
nalei)'
wyodr~bniae

Zabytkowe centrum
(kamienice)
lone obszary zabytkowe
(np. famuly na ksi~i)'m
Mlynie)
Osiedla blokow
wielorodzinnych
Domki jednorodzinne
Zabudowa mieszana (rozne
budynki obok siebie,
np. kamienice i bloki)
Tereny zielone
Tereny przemyslowouslu20we
Wjazdy do miasta (glowne
drogi)
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Nalei)' wyroznic rowniez
obszar:

12. Ktorych typow reklam, wed lug Pani/ Pana opinii, nalezaloby zakazac w wyr6:inionych
ponizej obszarach? (prosz? zaznaczyc "x" w wybranym miejscu - oznaczac to b?dzie zakaz)

Rodzaj
nosnika

Obszar
1.

2.

3.
4.

Zabytkowe centrum (kamienice)
lone obszary zabytkowe
(up. famuly na ksi~:iym Mlynie)
Osiedla blokow wielorodzinnych
Domki jednorodzinne
Zabudowa mieszana (ro:ine
budynki obok siebie, up.
kamienice i bloki)
Tereny zielone

5.

6.
7.

Tereny przemyslowo-uslugowe
Wjazdy do miasta (glowne drogi)

8.

13. Czy wg Pani/ Pana opinii powinno si~ nakazac Iikwidacj~ reklamy, ktora szpeci otoczenie,
w przypadku, gdy zostala zrealizowana legalnie, tj. zgodnie z prawem, ale na podstawie
"starych" przepisow, ktore nie braly pod uwag~ estetyki przestrzeni (nowa "ustawa
krajobrazowa" dopuszcza takie rozwillzanie)? (prosz? podkrdlic wybranq odpowiedi)
a) tak
b) Ole
c)

Ole wlem

PYTANIA DOTYCZ~CE OGRODZEN
14. Czy Sll jakies elementy (materialy, forma, gabaryty, zasady lokalizacji), ktore nie podobajll
Panilu w ogrodzeniach w Lodzi? (prosz? podkreslic wybranq odpowiedi)

si~/przeszkadzajll

a) ....................................................................................................................................... .

tak (jakie?) ................................................................................................................................... .
b) Ole

c) trudno powiedziec

15. Czy wg PaniIPana opinii sll miejsca w Lodzi, w ktorych nalezaloby zakazac ogrodzen.?
(prosz? podkrdlic wybranq odpowiedi)
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a) ....................................................................................................................................... .
tak (gdzie?) .................................................................................................................................. .
b) me
c) trudno powiedziec

16. Czy w Panii Pana opinii w Lodzi powinny powstae ro:ine strefy, w ktorych obowhlzywalyby
ro:ine regulacje w zakresie wygl~du ogrodzen? (prosze podkreslic wybranq odpowiedi)
a) ....................................................................................................................................... .
tak Uakie?) ................................................................................................................................... .
b) me
c) trudno powiedziec

PYT ANIA DOTYCZ,-\CE OKRESU DOSTOSOW ANIA
17. Jaki Panila zdaniem powinien bye okres na dostosowanie si~ do wymogow tzw. Kodeksu
Krajobrazowego dla Miasta Lodzi w zakresie reklam w poszczegolnych obszarach?
(prosze wpisac "x" w wybranym polu)
Obszar
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okres dostosowania (lata)
2
10
5

Inny
(jaki?)

Zabytkowe centrum (kamienice)
lone obszary zabytkowe (np. famuly
na ksi~:iym Mlynie)
Osiedla blokow wielorodzinnych
Domki jednorodzinne
Zabudowa mieszana (ro:ine budynki
obok siebie, np. kamienice
i bloki)
T~reny zielone
Tereny przemyslowo-uslugowe
Wjazdy do miasta (glowne drogi)

18. Jaki w Panil Pana opinii powinien bye okres dostosowania si~ do wymogow tzw. Kodeksu
Krajobrazowego" w zakresie ogrodzen? (prosze wstawic "x" przy wybranej opcji)

Natychmiast

1 rok

5 lat

10lat

Wi~cej

Inny ............

Nie mam
zdania

19. lone opinie i propozycje dotycz~ce przedmiotu konsuItacji (prosimy 0 wpisanie opmu w
poni:iszych linijkach, a w jormularzu elektronicznym ograniczenie sie do tysiqca znak6w ze spacjami)
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UW AGA: Formularze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie

b~d<t

rozpatrywane.

Imi~

Data
Dzi~kujemy

i nazwisko

za wzi~cie udzialu w konsuItacjach spolecznych!
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Zal<tcznik Nr 3
do zarz<tdzenia Nr~'l':f{ IVII/15
Prezydenta Miasta Lodzi
2015 r.
z dnia ,f0

latbpacb-

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji
§ 1. 1. Miejski Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje
na posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz<tcego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz<tcego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodnicz<tcego czlonek Zespolu.
3. Zespol podejmuje decyzje w formie uchwaly w glosowaniu jawnym, zwykle
wittkszosci<t glosow, w obecnosci co najmniej polowy jego skladu.
4. W przypadku rownej liczby glosow "za" i "przeciw" rozstrzyga glos
przewodnicz<tcego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - glos przewodnicz<tcego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia Zespolu sporz<tdza sitt protokol, ktory podpisuje przewodnicz<tcy
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz<tcy posiedzenia.
§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczegolnosci:
1) wsparcie realizatora w przeprowadzaniu konsultacji;
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacji.
§ 3. Przewodnicz<tcy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 ktorych mowa
w § 2, przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia.

Zahlcznik Nr 4
do zarz~dzenia Nr ~'ff lVII/IS
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia,fO
2015 r.

u,-SkfMa.-

Raport z konsultacji spolecznych tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi

. Zestawienie opinii zgloszonych przez mieszkanc6w Miasta Lodzi,
tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi.

dotycz~cych

2. Zestawienie propozycji zgloszonych przez mieszkanc6w miasta Lodzi w zakresie zapis6w
tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
Lodzi clo wszystkich kategorii zgloszonych propozycji wraz z uzasadnieniem.

3. Protck61 z otwartego spotkania z mieszkancami Miasta Lodzi, ze szczeg6lnym
uwzgl~dnieniem wynik6w warsztat6w.

4. Podsumowanie wynik6w konsultacji.

5. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie wynik6w konsultacji.

