
ZARZt\DZENIE Nrq91 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~ 9 r6\j~e,t.(l\G.- 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych zasad i warunkow 
sytuowania obiektow malej architektury, tablic reklamowych i urz~dzen reklamowych 
oraz ogrodzen, ich gabarytow oraz rodzajow materialOw budowlanych, z jakich mog~ 

bye wykonane, dla miasta Lodzi. 

N a podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), § 7 ust. 2 oraz § 9 Regulaminu 

Konsultacji Spolecznych, stanowi,!cego zal'!cznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji 

Spolecznych, stanowi,!cego zal'!cznik do uchwaly Nr LXIVI1357113 Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji 

Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarz'!dzam przeprowadzenie z mieszkancami Miasta Lodzi konsultacji 

spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w okresie od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 

27 maja 2019 r., do godz. 16:00. 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii dotycz,!cych zasad i warunk6w sytuowania 

obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urz'!dzen reklamowych oraz ogrodzen, ich 

gabaryt6w oraz rodzaj6w material6w budowlanych, z jakich mog,! bye wykonane, dla miasta 

Lodzi oraz propozycji zmian obowi'l-ZUj,!cych na terenie miasta Lodzi regulacji w tym 

zakresie, uwzglydniaj,!cych aktualne potrzeby mieszkanc6w miasta Lodzi i koniecznose 

zapewnienia ladu przestrzennego. 

3. Przedmiot konsultacji stanowi: 

1) zakres poz,!danych zmian dotycz'!cych zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej 

architektury, tablic reklamowych urz'!dzen reklamowych oraz ogrodzen 

w stosunku do obowi,!zuj,!cej uchwaly Nr XXXVIII966/16 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 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 dla miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5588), 

zmienionej uchwal,! Nr LXIII1597117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 grudnia 2017 r. 

(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5654); 

2) zalozenia nowych regulacji dla miasta Lodzi stanowi,!ce podstawy dla opracowania 

nowego projektu uchwaly w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania na terenie 

miasta Lodzi obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urz'!dzen reklamowych 

oraz ogrodzen, ich gabaryt6w, standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w material6w 

budowlanych, z jakich mog,! bye wykonane. 



§ 2.1. Konsultacje zostanq. przeprowadzone w forrnie: 

1) otwartego spotkania w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 17:00-20:00 w Duzej Sali 

Obrad Urzydu Miasta Lodzi, podczas kt6rego mozliwe bydzie skladanie opinii 
i propozycji do protokolu; 

2) zbierania opinii i propozycji na pismie, w tym drogq. elektronicznq., na formularzu 

konsultacji spolecznych, stanowiq.cym zalq.cznik Nr 1 do niniejszego zarzq.dzenia, 

kt6ry po wypelnieniu mozna przekazae: 

a) do Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury 

i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113, II piytro, 

w godzinach pracy urzydu, 

b) drogq. elektronicznq. na adres: kodeks.reklamowy@uml.lodz.pl, 

c) drogq. korespondencyjnq. na adres: Urzq.d Miasta Lodzi, Departament 

Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, ul. Piotrkowska 113, 

90-430 L6dz. 

2. Nie bydq. rozpatrywane opinie i propozycje: 

1) przekazane w innej forrnie niz na forrnularzu konsultacyjnym, 0 kt6rym mowa w 

ust. 1 pkt 2 wyjq.tkiem opinii i propozycji zgloszonych do protokolu podczas 

otwartego spotkania w dniu 16 maja 2019 r.; 

2) z datq. wplywu przed dniem 13 maja 2019 r. albo po godzinie 16:00 dnia 27 maja 

2019 r.; 

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem. 

§ 3. W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne bydzie forum 

dyskusyjne pod adresem intemetowym http://forum.samorzad.lodz.pl. 

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji sprowadza siy do zagadnien okreslonych 

w materialach inforrnacyjnych tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Lodzi oraz 

z zakresu zmian regulacji zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic 

reklamowych i urzq.dzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryt6w oraz rodzaj6w 

material6w budowanych, z jakich mogq. bye wykonane na terenie miasta Lodzi przy 

uwzglydnieniu aktualnych potrzeb mieszkanc6w i koniecznosci zapewnienia ladu 

przestrzennego. Nalezy przy tym pamiytae, ze dla obszaru cZysci ulicy Piotrkowskiej oraz 

placu Wolnosci, wraz z przylegajq.cymi kwartalami, obowiq.zuje uchwala 

Nr XXIl483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku 

Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 174) zmieniona 

uchwalq. Nr XXXIIII881116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 4041). 

§ 5. 1. Materialy inforrnacyjne bydq. udostypnione od dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 

http://bip.uml.1odz.pl/i na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi www.uml.1odz.pl. 



2. Uchwala Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic 
reklamowych i urz'!dzen reklamowych oraz ogrodzen ich gabaryt6w, standard6w 
jakosciowych oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich mog,! bye wykonane dla 
miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5588), zmieniona uchwal,! Nr LXIII1597117 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5654) 
udostypniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
internetowym: https:llbip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnychlakty 
prawnel?tx edgelegalacts legalacts%5BlegalAct%5D=43 3 3 7 &tx edgelegalacts legalacts%5 
Baction%5D=show&tx edgelegalacts legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct i na stronie 
internetowej Urzydu Miasta Lodzi https:lluml.lodz.pIldla-biznesulkodeks 
reklamowy/uchwalal . 

3. Uchwala Nr XXV483 11 5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 
utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 
174) zmieniona uchwal,! Nr XXXIII/881116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 
2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4041) udostypniona jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
internetowym: https:llbip. uml.lodz. pIl samorzad/aktyprawne-i -proj ekty -aktow-prawnychl akty 
prawnel?tx edgelegalacts legalacts%5BlegalAct%5D=3 7391 &tx edgelegalacts legalactsBa 
ction%5D=show&tx edgelegalacts legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct na stronie 
internetowej Urztrdu Miasta Lodzi https:lluml.lodz.pl/dla-biznesulkodeks 
reklamowyluchwalal. 

4. Dokumenty, 0 kt6rych mow a w ust. 1-3 dostypne byd,! do wgl,!du r6wniez 
w Kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113, II piytro. 

§ 6. Ustalam wz6r raportu z konsultacji przeprowadzonych z mieszkailcami Miasta 
Lodzi, stanowi,!cy zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia. 

§ 7. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 8. Nadz6r nad wykonaniem zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 9. Zarz,!dzenie podaje siy do publicznej wiadomosci przez umieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym 
http://bip.uml.lodz.pIl, na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
www.uml.lodz.plina tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 10. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr ~91 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 49 Ilv retol'l}.. 2019 r. 

Formularz konsuItacji spolecznych, dotycz~cych zasad i warunkow sytuowania 
obiektow malej architektury, tablic reklamowych i urz~dzen reklamowych oraz 

ogrodzen, ich gabarytow oraz rodzajow materialow budowlanych, z jakich mog~ bye 
wykonane, dla miasta Lodzi 

Cz~stINFO~ACYJNA 

W dniu 16 listopada 2016 r. zostala podj~ta przez Rad~ Miejskq w Lodzi uchwala 
Nr XXXVIII966116 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania 
obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzen ich 
gabaryt6w, standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich mogq 
bye wykonane dla miasta Lodzi. 

Dokument ten, zwany "Kodeksern Krajobrazowym", jest pierwszym, sposr6d 
uchwalonych w duzych rniastach oraz jednyrn z pierwszych w Polsce, akt6w prawa 
miejscowego, regulujqcych zasady polityki miasta w zakresie zachowania i ksztaltowania 
ladu przestrzennego. Postanowienia uchwaly zawierajq wysoki stopien uszczeg610wienia 
zasad i warunk6w, b~dqcy pr6bq m.in. polqczenia zapewnienia mozliwosci informowania 
o prowadzonej dzialalnosci gospodarczej z dbalosciq 0 estetyk~ przestrzeni publicznej. 

Przedrniotowy akt prawa rniejscowego zostal poddany kontroli i wyrokiern z dnia 
11 sierpnia 2017 r. Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Lodzi stwierdzil niewaZnose 
ww. uchwaly. Ww. orzeczenie jest nieprawomocne z uwagi na zlozenie skargi kasacyjnej. 

W dniu 13 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Lodzi podj~la uchwal~ Nr LXII/1597117 

zmieniajqcq uchwal~ w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej 
architektury, tablic reklarnowych i urzqdzen reklarnowych oraz ogrodzen, ich gabaryt6w, 
standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w rnateria16w budowlanych, z jakich rnogq bye 
wykonane, dla miasta Lodzi. Zrniana ta dotyczyla termin6w dostosowania tablic 
reklamowych i urzqdzen reklamowych oraz szyld6w do zasad i warunk6w okreslonych 
wuchwale. 

W dniu 7 rnarca 2018 r. podj~ta zostala przez Rad~ Miejskq w Lodzi uchwala 
Nr LXVIIII1736118 w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Lodzi projektu 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w 
malej architektury, tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzen, 
ich gabaryt6w, standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich 
rnogq bye wykonane, kt6ry rna lepiej sluzyl mieszkailcom, przy uwzgl~dnieniu ich obecnych 
potrzeb w przedrniotowej problernatyce. 
Celem obecnie przygotowywanej uchwaly jest ochrona ladu przestrzennego 
estetyki, przy jednoczesnyrn poszanowaniu potrzeb, wynikajqcych z 
gospodarczej, toczqcej si~ w miescie, a true komfortujego mieszkailc6w. 

w zakresie 
aktywnosci 



WAZNE: obszar czysci ulicy Piotrkowskiej oraz placu Wolnosci, wraz z przylegaj~cymi 
kwartalami, zostal objyty postanowieniami uchwaly Nr XXIl483115 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej 
zmienionej uchwal~ nr XXXIIII881116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
i w przedmiotowym zakresie podlega regulacjom zawartym w powyzszej uchwale. 

Wypelnienie poniZszego formularza pomoze opracowac nowy dokument spelniaj~cy 
zarowno oczekiwania co do poprawy jakosci estetyki miasta i ocbrony terenow 
naturalnycb, jak i pozwoli odzwierciedlic w regulacjacb prawnycb, potrzeby 
mieszkaiicow, zarowno te ze sfery zawodowej jak i poza ni~. 



PYTANIA WPROWADZAJt\CE 

1. Czy jest PaniIPan (prosz? podkrd!ic wybranq odpowiedi - moina zaznaczyc kilka): 

a) mieszkancem Lodzi 

b) przedsiC(biorcll: A. produkujllcym tablice/urzlldzenia reklamowe B. projektuj,!-cym 

tablice/urzlldzenia reklamowe C. reklamujllcym siC( 

c) wlascicielem nieruchomosci, na ktorej Sll zlokalizowane tablice/urzlldzenia reklamowe 
d) przedstawicielem organizacji pozarzlldowej 
e) inna mozliwosc ................................................................................... . 

2. Czy PaniIPan mieszka (prosz? podkres!ic wybranq odpowiedi) 

a) w Lodzi na terenie 0 spojnej zabudowie (np. w kwartale kamienic, na osiedlu z lat 70' itd.) w: 

• kamienicy 
• bloku wielorodzinnym na osiedlu 

• domku j ednorodzinnym poza centrum 

b) w Lodzi na terenie zabudowy mieszanej (rozne budynki obok siebie, np. kamienice 
i bloki) w: 

• kamienicy 

• bloku wielorodzinnym 

• domku j ednorodzinnym 

PYT ANIA DOTYCZt\CE TABLIC I URZt\DZEN REKLAMOWYCH : 

3. Jaka jest PanalPani opinia na temat tablic/urz~dzen reklamowych w Lodzi? 
(prosz? wstawic "x" w wybrane rubryki) 

Stwierdzenie: Zgadzam si~ 
Nie zgadzam Trudno 
si~ powiedziec 

U rz~dzenia/tablice reklamowe 
1. naturalnie uzupelniaj~ wygl~d/estetyk~ 

miasta 
U rz~dzenia/tablice reklamowe 

2. przeszkadzaj~ podczas jazdy 
samochodem (rozpraszaj~) 

3. Urz~dzenia/tablice reklamowe s~ za 
duze 

4. Podobaj~ mi si~ urz~dzenia/tablice 
reklamowe takie, jakie s~ 

5. Urz~dzeDltablic reklamowych powinno 
byc wi~cei 

6. Urz~dzenia/tablice reklamowe s~ 
potrzebne w miescie 

7. Nie zwracam uwagi na 
urz~dzenia/tablice reklamowe 

8. Urz~dzenia/tablice reklamowe w ogole 
powinny zniknl}c 

9. lone ........................................... 
. ................................................. 



4. Czy PanilPan zgodzilaby/zgodzilby si~ na umieszczenie tablicy/urz~dzenia reklamowego na 
budynku, w ktorym PaniIPan mieszka? (prosz? podkreSlic wybranq odpowiedi) 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 

5. Czy PanilPan zgodzilaby/zgodzilby si~ na umieszczenie tablicy/urz~dzenia reklamowego na 
ogrodzeniu PanilPana dzialki? (prosz? podkrdlic wybranq odpowiedi) 

a) tak 

b) nie 
c) nie dotyczy 
d) nie mam zdania 

6. Czy chcialaby Pani/chcialby Pan, aby w PaniIPana najbliZszej okolicy umieszczano nowe 
tablice/urz~dzenia reklamowe? (prosz? podkreSlic wybranq odpowiedi) 

a) tak 
b) nie 
c) trudno powiedziec/ jest mi to obojytne 

7. Prosz~ 0 Panil Pana opini~ w sprawie Iiczby tablic/urz~dzen reklamowych w Lodzi 
w wymienionych ponizej miejscach (prosz? wstawic "x" w wybrane rubryki). 

LokaJizacja reklamy: Za Za duzo Odpowie- Trudno 
malo dnia Hose powiedziee 

Na budynkach: - - - -
1. bilIboardy (tablice) 
2. siatki wielkoformatowe 
3. naklejki na szyby 
4. informuj~ce 

o dzialalnosci (kasetony, semafory, tablice, 
itd.) 

5. N a ogrodzeniach. 
6. Na przystankach MPK. 
7. W mi~dzytorzu (niskie tablice). 
8. Siupy ogloszeniowe. 
9. Wolnostoj~ce tablice male (do 2 mZ). 
10. Wolnostoj~ce tablice duze (powyzej 2 m.ol). 
11. Przy glownych drogach wjazdowych. 
12. N a terenach niezabudowanych. 
13. lone miejsca: ........................... 

8. Czy w Panil Pana opinii znajduj~ si~ w Lodzi obszary, w ktorych w ogole nie powinno bye 
tablic/urz~dzen reklamowych oprocz szyldow (np. zabytkowe centrum, inne obszary zabytkowe, 
tereny zielone)? 
(prosz? podkreSlic wybranq odpowiedi) 

a) tak Uakie?) ........................................................................................ . 

b) nie 

c) trudno powiedziec 



9. Prosz~ wskazac, ktore cechy tablic/urz~dzen reklamowych nie podobaj~ si~/przeszkadzaj~ 
Panilu w Lodzi (motna podkreSlie kilka odpowiedzi): 

a) przeslanianie istotnych elementow krajobrazu. 
b) lokalizacja (S£! chaotyczne usytuowanie wzgll(dem otoczenia). 
c) wielkosc - S£! za duze. 
d) niedostosowanie do architektury budynkow. 

e) nie rna takich cech. 
f) inne .................................................................................................. . 

10. Jaki typ tablicy/urz~dzenia reklamowego w PanilPana opinii jest potrzebny do prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej? (motna zaznaczye kilka odpowiedzi) 

a) szyld podstawowy (mala tablica tylko z nazw£!, profilem dzialalnosci i logiem firmy) 

b) szyld rozbudowany (proSZI( wymienic dodatkowe elementy, ktore mialyby sil( na nim znaleic) 

c) dodatkowy szyld informuj£!ca 0 samej dzialalnosci (np. semafor, kaseton, litery przestrzenne, 
totem itd.) w liczbie ............. (proszr( podae ile rotnych typow jest niezbr(dnych) 

d) tablica kierunkowa 

e) reklama lokalizowana w innych miejscach miasta niz prowadzona dzialalnosc 

f) inny typ ........................................................................................... . 

11. Jaki w PaniIPana opinii naleiy wprowadzic poziom restrykcji w zaleinosci od poniiszych 
obiektow/obszarow? 
(proszr( wpisae" x" w wybrane miejsca) 

Poziom regulacji 
Obszar/obiekt Pelna Malo Srednie Ostre 

dowolnosc restrykcji restrykcje restrykcje 

1. Zabytkowe budynki 

2. Kamienice 

3. 
Obszary zabytkowe (np. kompleks 
Ksi~iy Mlyn) 

4. Budynki pofabryczne zabytkowe 

5. Osiedla blokow wielorodzinnych 

6. Domki jednorodzinne 

7. 
Zabudowa mieszana (roine budynki 
obok siebie, np. kamienice i bloki) 

8. Tereny zielone 

9. Tereny przemyslowo-uslugowe 

10. Wjazdy do miasta (glowne drogi) 

Naleiy wyroinic rowniei 
11. obszar/obiekt: ...................... 



12. Ktorych typow tablic/urz~dzen reklamowych, wedlug Panil Pana opinii, naleialoby zakazac 
w oduiesieniu do ponizszych obiektow/obszarow? (prosz? zaznaczyc "x" w wybranym miejscu
oznaczac to b?dzie zakaz) 
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1. Zabytkowe budynki 
2. Kamienice 

3. Obszary zabytkowe 
(np. kompleks Ksif;Zy Mlyn) 

4. 
Budynki pofabryczne 
zabytkowe 

5. 
Osiedla blokow 
wielorodzinnych 

6. Domki jednorodzinne 
Zabudowa mieszana (rozne 

7. budynki obok siebie, 
np. kamienice i bloki) 

8. Tereny zielone 

9. Tereny przemyslowo-
uslu~owe 

10. 
Wjazdy do miasta (glowne 
drogi) 
N aleiy wyroznic rowniei 

11. obszar/obiekt: 
. ..................... 

PYTANIA DOTYCZ~CE OGRODZEN: 

13. Czy s~ jakies elementy (materialy, forma, gabaryty, zasady lokalizacji), ktore nie podobaj~ 
sitr/przeszkadzaj~ Panilu w ogrodzeniach w Lodzi? (prosz? podkreSlic wybranq odpowiedi) 

a) tak Qakie?) ................................................................................... . 
b) nie 
c) trudno powiedziec 



PYTANIA DOTYCZl\CE OBOWIl\ZUJl\CEGO KODEKSU KRAJOBRAZOWEGO: 

14. Postanowienia obowhlzuj~cego Kodeksu Krajobrazowego s~ dla Panila: (prosz(! podkrdlic 
wybranq odpowiedi) 

a) w pelni zrozumiale 
b) nie do kOilca zrozumiale 
c) niezrozumiale 

15. W przypadku udzielenia odpowiedzi b) lub c) w pytaniu nr 14 prosz« wskazac, ktore 
z postanowien budz~ Panila w~tpliwosci. 

16. Postanowienia obowi~zuj~cego Kodeksu Krajobrazowego s~ Panila zdaniern: (prosz(! 
podkreSlic wybranq odpowiedi) 

a) odpowiednio restrykcyjne 
b) za malo restrykcyjne 
c) za bardzo restrykcyjne 

17. W przypadku udzielenia odpowiedzi b) lub c) w pytaniu nr 16 prosz« wskazac, ktore 
z postanowien budz~ Panila w~tpliwosci. 



PYT ANIA DOTYCZl\CE OKRESU DOSTOSOW ANIA 

18. Jaki PaniIPana zdaniem powinien bye okres na dostosowanie si~ do wymogow tzw. Kodeksu 
Krajobrazowego dla Miasta Lodzi w zakresie tablic/urz~dzen reklamowych w poszczegolnych 
obszarach? 
(proszft wpisac "x" w wybranym polu) 

Obszar Okres dostosowania (lata) 
1 2 5 10 Inny 

(naleiy 
wskazae 

jaki?) 
1. Zabytkowe centrum (kamienice) 
2. lone obszary zabytkowe (np. famuly 

na ksi~iym Mlynie) 
3. Osiedla blokow wielorodzinnych 
4. Domki jednorodzinne 
5. Zabudowa mieszana (ro:ine budynki 

obok siebie, np. kamienice 
i bloki) 

6. Tereny zielone 
7. Tereny przemyslowo-

-uslugowe 
8. Wjazdy do miasta (glowne drogi) 

19. Jaki w PaniIPana OpIDll powlmen bye okres dostosowania si~ do postanowien Kodeksu 
Krajobrazowego" w zakresie ogrodzen? (proszft wstawic "x" przy wybranej opcji) 

Inny ............ 
Niemam 

Natychmiast 1 rok 5 lat 10 lat Wi((cej (naleZy 
zdania 

wskazac jaki?) 

20. lone oplme i propozycje dotycz~ce przedmiotu konsultacji (prosimy 0 wpisanie opinii 
w ponit.szych linijkach, a w Jormularzu elektronicznym ograniczenie si~ do tysiqca znak6w ze spacjami) 

Data Podpis 

Dzi~kujemy za wzi~cie udzialu w konsultacjach spolecznych! 



Za1'lcznik Nr 2 
do zarz'ldzenia Nr9~ NIIIIl9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A~ 1",,,eAl)l~ 2019 r. 

Raport z konsultacji spolecznych dotyczllcych zasad i warunkow sytuowania obiektow 
malej architektury, tablic reklamowych i urzlldzen reklamowych oraz ogrodzen, ich 

gabarytow oraz rodzajow materialOw budowlanych, z jakich mogll bye wykonane, dla 
miasta Lodzi. 

1. Opis przebiegu i form, w jakich byly prowadzone konsultacje. 

2.Zestawienie opinii zgloszonych przez mieszkanc6w Miasta Lodzi, dotycz'lcych 
zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urz'ldzen 
reklamowych oraz ogrodzeil, ich gabaryt6w oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich 
mog'l bye wykonane, dla miasta Lodzi. 

3. Zestawienie propozycji zgloszonych przez mieszkanc6w miasta Lodzi dotycz'lcych zasad 
i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urz'ldzen 
reklamowych oraz ogrodzeil, ich gabaryt6w oraz rodzaj6w materia16w budowlanych, 
z jakich mog'l bye wykonane, dla miasta Lodzi wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta 
Lodzi do wszystkich kategorii zgloszonych propozycji wraz z uzasadnieniem. 

4. Zestawienie poz'ldanych zmlan w stosunku do obowi'lZuj'lcej uchwaly 
Nr XXXVIII966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r. 

5. Protok61 z otwartego spotkania z mieszkailcami Miasta Lodzi. 

6. Podsumowanie wynik6w konsultacji. 


