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Spotkanie informacyjne podsumowujące konsultacje społeczne dot. zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, ta blic reklamowych

i urządzeń reklamowych araz ogrodzeń w mieście Katowice

Organizator spotkania :

Urząd Miasta Katowice

Data:
30 października 2017, godz. 17:00

Miejsce spotkania:
Szkoła Podstawowa nr 10 (Gimnazium nr 3) ul. Sokolska 23

Uczestnicy spotkania:

mieszkańcy
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Budownictwa i Planowania
Przestrzennego
pracownicy Wydziału Komu ni kacji Społecznej

Przebieg spotkania:

. rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestników
o podsumowanie prowadzonych działań w formie prezentacji
o pytania iwnioski
. zakończenie spotkania

Rozpoczęcie spotkania :

Na wstępie Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego W Wydziale Budownictwa i Planowania
Przestrzennego przywitał zgromadzonych uczestników spotkania oraz zaprezentował jego scenariusz.
Następnie zostały przedstawione działania miasta podjęte w trakcie procesu konsultacyjnego dot.
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzen
reklamowvch oraz oerodzeń w mieście Katowice.



Wnioskizgłaszane w trakcie spotkania przez uczestników

Zgłoszony wniosek odpowiedź

Wniosek o dodatkowe spotkanie w ramach
konsultacji z racji niskiej frekwencji na spotkaniu
podsumowującym.

Dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny
i kończy wstępny etap konsultacji społecznych
nad pracami przygotowawczymi do sporządzenia
projektu uchwały. Sam projekt uchwały będzie
jeszcze konsultowany społecznie. Spotkania
W tym temacie będą więc prowadzone na
kolejnych etapach opracowania projektu
uchwały, informacja o nich będzie dostępna
w formie plakatu w miejskich jednostkach
organizacyjnych - takich jak szkoły i przedszkola,

iak również na stronach internetowvch.
Uwaga dot. propozycji zakazu sytuowania murali
reklamowych w mieście _ taka forma reklamy
powinna być dopuszczona. Ta technika nie szpeci,
murale są wkomponowane W przestrzeń
i architekturę budynku'

Dziękujemy za opinię, to stanowisko wraz
z argumentami przemawiającymi za
dopuszczeniem murali zostało również przesłane
do urzędu. Propozycja będzie wzięta pod uwagę
w pracach nad przygotowaniem projektu
uchwały. Natomiast jeżeli chodzi o ustalenia
naszego kontrahenta, który wykonał zlecone
prace, to posługiwał się również zespołem
architektów, plastyków, architektów krajobrazu,
którzy W zakresie swojej najlepszej wiedzy
i fachowości takiej oceny dokonali. Nie negujemy
na tym etapie żadnego nośnika W mieście,
a przedstawiane wytyczne PwC w zakresie
ochrony krajobrazu nie stanowią wprost założen
projektu uchwałV.

Czy po ostatnim spotkaniu firma PwC poprawiała
swoje materiały?

Nie, umowa się zakończyła. Chcemy aby te dość
restrykcyjne propozycje firmy w zakresie ochrony
krajobrazu przedyskutować m.in. z Państwem,
i przepracować, tak abyśmy mogli wypracować
racjona lny projekt uchwały.

Uwaga dot. badania ankietowego na podstawie
którego PwC przedstawiało swoje rekomendacje

było nierzetelnie przeprowadzone. Pytania
miały charakter zamknięty i były tendencyjne.
Nie zablokowano również adresu lP.

Mylą się tutaj dwa działania - ankieta była
prowadzona niezależnie od tego, co równolegle
opracowywał wykonawca zewnętrzny. Ankieta na
Platformie Konsultacji Społecznych jest zawsze
prowadzona w formie sondy, w formie otwartego
badania. Udział w niej jest dobrowolny. Nie
chcemy w sposób restrykcyjny, tak jak np. przy
badaniach opinii publicznej prowadzonych na
grupach reprezentatywnych, losować bądź
wybierać respondentów
odnośnie możliwości wielokrotnego wypełniania



ankiety - my zakładamy z naszej strony dobrą
wolę w działaniu i takiej samej oczekujemy od
przedsiębiorców i mieszkańców miasta. Nie
możemy zakładać złej woli, bo wtedy to działanie
nie służyłoby interesowi publicznemu. To nie są
badania, które mają służyć osiągnięciu celu
marketingowego.
Dziękuję za ocenę jakości badania, uwzględnimy
uwagi przy kolejnych ankietach.

Czy firma PwC jest firmą ze śląska? PwC jest marką globalną, również ma siedzibę na
śląsku.

Uwaga dot. opracowania firmy PwC brak
dogłębnej pracy nad przedstawionymi
wytycznymi, nie są dobrze przygotowane.

Urząd zakreślił pewne wymagania, aby zespół
który opracowywał to zadanie miał możliwie
najlepsze przygotowanie merytoryczne i wykonał
je zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą
i fachowością' Muszę stwierdzić, że z tego
zadania firma się wywiązała. To, że ustalenia są
restrykcyjne i to że mogą przypominać wytyczne
z innych części kraju, to może wynikać również
z tego, że intensywność występowania
poszczególnych badanych zjawisk jest po prostu
bardzo podobna.

Jeżeli siatki wielkoformatowe i bilbordy zostaną
zakazane a murale nie - całe miasto zostanie
wymalowane muralami. Należy wypracować
kompromis.

Dziękuję za ten głos. To właśnie na celu mają
nasze spotkania.

Radni Miasta pracują w zespołach tematycznych.
Wniosek o zaproszenie przedstawiciela właściwej
komisji na kolejne spotkania konsultacyjne.

Ja jestem przedstawicielem służby wykonawczej
czyli Prezydenta Miasta. Jeśli chodzi o Radę,
posiada ona komisje stałe, które współpracują
z urzędem, W naszym zakresie czyli jednostki
planowania przestrzennego jest to Komisja
Rozwoju Miasta. Radni Rady Miasta są

informowani o spotkaniach konsultacyjnych. Etap
legislacyjny de facto zacznie się dopiero po
dzisiejszym spotkaniu, ale radni uczestniczą
w procesie od początku - odpowiadamy na ich
interpelacje czy zapytania w temacie. Etap
|egislacyjny będzie więc przedmiotem działania
komisji, natomiast nie mogę zagwarantować
udziału przedstawicieli Rady Miasta
w spotkaniach. Mają Państwo swoich radnych,
zawsze można się do nich zwrocić z takim
pomysłem.

Czy dzisiejsze spotkanie jest rejestrowane? Tak, spotkanie jest nagrywane, celem
sporządzenia protokołu.

CzY prezentowane na spotkaniu wnioski są
dostępne w miejscu publicznym np. na BlPie?

Pokazywana prezentacja ma dzisiaj swoją
premierę, ale będzie dostępna poprzez stronę
internetową.

Pełny wykaz wniosków z konsultacji będzie



zawarty W raporcie, który oczywiście będzie
upubliczniony.

Na spotkaniu ]_8 września też zgłaszano wnioski,
czy one były protokołowane?

To co właśnie Państwu przedstawiam to wnioski
zgłoszone W ramach ostatniego spotkania.
oczywiście W prezentacji zawarliśmy
najistotniejsze.

Czy uwzględniono zgłoszony na spotkaniu 18
września wniosek o równe traktowanie
przedsiębiorców i urzędu miasta?

Nie uzurpowaliśmy sobie prawa do tego, aby
w jakimś stopniu decydować co dla Państwa było
ważne a co nie W wypowiedziach. Więc
zgłoszony wniosek został ujęty w wykazie'

odnośnie analizy finansowej, którą planuje się
wykonać - miasto może policzyć swoje podatki
w oparciu o ustawę krajobrazową i przewidzieć
jakie będą wpływy do budżetu miasta.
Szacunkowe dane co do powierzchni nośnika razy
stawka - przyjmując tę maksymalną.

Analiza finansowa będzie sporządzona,
dopuszczamy jej wariantowanie - w zależności od
tego w jaki sposób będzie się kształtowało nasze
dojście do consensusu W zakresie projektu
uchwały, w taki sposób będą modyfikowane
założenia, które mają ostatecznie pokazać jakie
koszty czy korzyści będą dla miasta.
Jako element publiczny prognozy analizę
podatków tez należy zrobić, z tym ze przyjęcie
stawki maksymalnej może być jednym

z wariantów.
Kiedy możemy się spodziewać, że Rada Miasta
będzie głosować nad projektem uchwały?

Czy sama ustawa nie narzuca jakiś terminów?

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Z doświadczenia W pracy nad projektami
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązek ponawiania
procedury czasami prowadzi do tak dużych
przesunięć w terminie ostatecznego uchwalenia,
że nie chcę podawać szacunkowych terminóW
z których będę potem rozliczany. Nie wiadomo
czy jakiś organ, który bierze udział w opiniowaniu
nie zgłosi takiego zastrzeżenia, z którym
będziemy musieli borykać się dwa miesiące.
Rok 2018 jest realny, aby ten projekt przedstawić
Radzie Miasta, ale czy to się uda - nie wiem.

Nie, ustawa nie podaje terminów.

Brakuje mi w tych konsultacjach dyskusji
o ogrodzeniach w mieście. Na ostatnim spotkaniu
był jeden głos, ale nie widzę teraz jego zapisu.
Mam wniosek żeby zrobić osobne spotkania dot.
właśnie ogrodzeń. Ludzie się nie interesują
tematem dopóki się im czegoś nie zagrodzi.

Trudno w mojej ocenie będzie zorganizowac
osobne spotkanie poświęcone tylko i wyłącznie
ogrodzeniom. Ale proponuję takie rozwiązanie,
żebyśmy taką agendę przeprowadzenia spotkania
przygotowali i skonsultowali. Wtedy na pewno na
agendzie stanie kwestia ogrodzeń i będzie
odpowiednia ilość czasu poświęcona na ten
temat.



Ten moment, który teraz mamy powinien być
punktem wyjścia do dalszych, szerokich
konsultacji. Mamy pewną nieścisłość
w przeprowadzeniu tych konsultacji - punktem

wyjścia było opracowanie PwC, które było
przygotowywane na jakiś nieznanych nam
założeniach. W tle była ankieta, w której udział
wzięto tysiąc osób, a w Katowicach mieszka ich
300 tys' Pojawia się pytanie na ile
reprezentatywne było to badanie. Dopiero potem
pojawiły się głosy przedsiębiorców i właścicieli
nieruchomości. A ten głos powinien mieć
największe znaczenie. 7 całym szacunkiem dla
pracy włozonej przez PwC, ale ich opracowanie
nie jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji.
To są załozenia bardzo restrykcyjne, które
opierają się na zakazie, trudno powiedzieć
w jakim zakresie uwzględniają specyfikę takiego
miasta jakim są Katowice. Zamiarem
ustawodawcy było oddanie narzędzia zdatnego
do zarządzania krajobrazem' Myślę,
że to narzędzie nie jest do końca zdatne i w tych
realiach muszą się samorządy poruszać' Wiele
miast podjęło intensywne działania nad
projektami uchwał krajobrazowych, są też
pierwsze wyroki sądów administracyjnych
unieważniające podjęte uchwały np. Łodzi czy
opola. Główną przyczyną unieważnień był brak
określenia warunków dostosowania, a tego
zapisu uchwały krajobrazowej nie można
zrealizować bez partycypacji przedsiębiorców.
W Krakowie był pomysł żeby warunki
dostosowania opracować z przedsiębiorcami,
ostatecznie miasto przyjęło swoją koncepcję
i projekt uchwały jest wyłożony bez tych
warunków, co nie wróży dobrze dalszym losom
uchwały. Wniosek jest taki, że jesteśmy
w dalszym ciągu otwarci na dyskusję. Przed
przejściem dalej ważne jest przygotowanie
analizy finansowej, aczkolwiek powinna być
zrobiona dużo wcześniej' l czekamy na dalsze
spotkania, bo dyskusja jest najlepszą formą
wypracowania takiego aktu prawnego. Zapisy
uchwały będą dotyczyć nie tylko dużych
przedsiębiorcóW ale każdego kto ma wywieszony
szyld' Tak więc liczymy na szerokie konsultacje
zanim przejdziemy do etapu formalnego,
bo ustawodawca zawęził W stosunku

odnosząc
konsultacji

do niejasności W przedmiocie
za każdym razem podkreślam,

w którym miejscu jesteśmy. My jesteśmy nie na

etapie opracowania projektu uchwały tylko
konsultujemy się społecznie w zakresie co ma być
przedmiotem tej uchwały, co ma stanowić o tym
jakie kryteria zostaną przyjęte, żeby taki projekt

stworzyć. To są prace przygotowawcze, więc
pracujemy nie nad tym co ma się znaleźć
w uchwale, tylko jak się przygotować do tego,
żeby ten projekt był najlepszy.
Teraz przechodzimy do opracowania projektu

uchwały i będziemy go również społecznie
konsultować.
odnośnie reprezentatywności _ w skali kraju robi

się badania na próbie tysiąca osób. Jeżeli chodzi
o kwestię udziału mieszkańców - ich odzew
w pracach planistycznych nie jest zbyt duży,

mamy nadzieję że będzie wzrastał. Projekt
uchwały krajobrazowej jest aktem prawa

miejscowego, więc dotyczy nie tylko
przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o unieważnienie uchwały w Łodzi -

oczywiście obserwujemy również te prace'

l dlatego też przyjęliśmy taki tryb działania - że

najpierw przygotowujemy się do pracy, a potem

mamy etap projektu i znowu konsultujemy to, co
chcemy zawrzeć w dokumencie. Dzięki temu nie
jesteśmy na takim etapie, na jakim jest Łódź
i mamy szansę na dobry projekt i dobrą uchwałę.

Podnosząc kwestię opracowania finansowego
i tego dlaczego nie było przygotowane wcześniej

nie byliśmy W stanie pozwolić sobie
zaangażować publicznych środków na to, co

w dużej mierze przewidywaliśmy, że może być
zmienne. l widzimy tutaj, wskazując na Państwa
odzew, na przygotowane propozycje podmiotu
zewnętrznego w zakresie ochrony krajobrazu, te
stanowiska się różnią. Trudno więc prognozować
finansowo jaki efekt będą miały założenia
rozbieżne. Warianty założeń będą się jeszcze

zmieniać i wtedy, kiedy dojdziemy do consensusu
będzie możliwość przygotowania ostatecznej
ewaluacji prognozy finansowej. I wtedy ona
będzie miała wartość.

slę

do miei lanów możliwość powtórnego otka ń bra od



Wyłożenia dokumentu. Co mozemy
zaproponować to spotkania branżowe
np. z przedsiębiorcami branży wielkoformatowej
czY ogólnie reklamowej, gdzie przedsiębiorcy
mogą jeszcze raz przedstawić swoje postulaty
ije przedyskutować.

zaczynaliśmy przecież, od dialogu technicznego,
gdzie zapraszaliśmy firmy do dyskusji. Nie
wykluczamy takich spotkań, ale nie obiecuję.
Biorąc pod uwagę ilość działań, która nas czeka
jeszcze żeby ten proces konsultacyjny
przeprowadzić, będzie duża liczba sposobności
abv wvrazić swoie zdanie.

Nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami
w mieście Katowice.

Wszystkie kanały informacyjne dostępne dla
urzędu zostały wykorzystane. Na poprzednim
spotka ni u miel iśmy przedstawicieli mieszka ńców.
Myślę, że przy kolejnych spotkaniach w różnych
częściach miasta ta frekwencja będzie wyższa'

Mam pytanie dotyczące słupów ogłoszeniowych
i wskazanych W materiałach odległości 1-0

metrów od wiaty przystankowej - czy jak obecnie
ta odległość jest zdecydowanie mniejsza to słup
zostanie usunięty?

Słup zostanie raczej przesunięty. Vacatio legis to
12 miesięcy na dostosowanie.

Mam pytanie w zakresie citylight'ów _ nie ma
opisu jak zamontować takie urządzenie w danej
powierzchni, bo wiąże się to też z przebudową
infrastru ktu ry podziemnej.

Jeśli osoba będzie
umieścić taki nośnik
podjąć?

chciała na

- jakie kroki
swotm
będzie

terenie
musiała

Rozmawialiśmy o tym na spotkaniach w trakcie
opracowania materiału _ zawsze źle się kończą
próby dogonienia technologii przepisem prawa'
Trzeba starć się Wypracować taką regułę, którą
będzie można w sposób najlepszy z możliwych
respektować.
Natomiast jeśli chodzi o usankcjonowanie tego
w jaki sposób ma być uregulowany przebieg
infrastruktury, to dojdziemy do takiego stopnia
szczegółu, że nie będziemy w stanie potem
podołać obowiązkom związanym W egzek-
wowaniem tego rodzaju ustaleń.

Myślę, że będzie musiała przedstawić taką
inicjatywę, z uwzględnieniem zachowania
wskazanych odległości. A reszta w zakresie
prawa budowlanego, bo tutaj się nic nie zmieni.

Jestem bardziej obserwatorem, ale
postanowiłem zabrać głos w kwestii tego, ile
osób bierze udział w tym spotkaniu. Napisałem
też artykuł, który informował o tym mieszkańców
że takie spotkanie dzisiaj się odbędzie. Nawet
jeśli przeczytało to tylko 150 osób, to nie ma ich
tutaj. A z drugiej strony jakby tyle przyszlo, to nie
obsłużylibyśmy tylu osób.

Druga kwestia - 29 października (2015 r.) Rada
Miasta podjęła uchwałę zobowiązującą
Prezydenta, żeby zrealizował założenia ustawy
krajobrazowej. Dwa lata minęły i sądzę, że przed

odnośnie terminu przygotowania projektu uchwały
oraz przeprowadzenia konsultacji jest szansa, aby
zrealizować te działania w roku kolejnym.



Wyborami nadal się nic nie stanie.
l pytanie- mówił Pan, że projekt uchwały może
być w przyszłym roku i konsultacje społeczne
projektu też wtedy by się odbyły?

Przychylam się do głosu, że konsultacje społeczne
się nie odbyły. Jedno spotkanie w ciągu dwóch lat
- jedyne które można nazwać konsultacjami -

w dodatku efekty tego spotkania widoczne
są tutaj i nie podlegają weryfikacji' Jeśli chodzi
o rangę wydarzenia - rozmawiamy o krajobrazie
miasta to trochę jest tego za mało
na przestrzeni dwóch lat. l jest trochę tak, że to
my się musimy dopytywać co się dzieje, niż
uzyskujemy informacje z dobrej woli urzędu'
Temat powinien być na świeczniku, a mieszkańcy
powinni być na bieżąco informowani. Jakaś
debata publiczna powinna się odbywać, w mniej
lub bardziej formalny sposób, z uwagi na to, że

większość mieszkańcóW nawet nie wie, że to się
dzieje.
7e swojej strony chciałby zadeklarować jako

stowarzyszenie architektów, stowarzyszeniem
twórców grafiki uzytkowej i Fundacja NSM chęć
aktywnego udziału W rozmowach' Mam niedosyt,
bo jedyne spotkanie jakie się odbyło, to był ten
dialog techniczny i rozmowa na temat założeń
trwała krócej niz dzisiejsze spotkanie. Wiele osób
w środowisku liczącym kilka tysięcy członków
rożnych zawodów kreatywnych, które są
związane również z jakością przestrzeni
p u blicznej, rekla mą, ogrodze nia mi czuje ogrom ny
niedosyt mozliwości wypowiedzenia się w tym
temacie.
Mamy wiele uwag merytorycznych dotyczących
wielkości i ilości reklam. Natomiast niewiele jest

tu o ich formie i treści. Wiem, że ustawa nie
przewiduje regulacji treści reklamy. Ale być może
jakiś podmiot miejski mógłby dopuszczać pewne
formy reklamy. Może W ustaleniach właśnie
rozwiązania a propos jakości reklam powinny się
pojawić. Wiele przepisów istnieje już, które
można by stosować. Część reklam wisi nielegalnie
- ważną jest kwestia egzekwowania przepisów.
Deklarujemy chęć współpracy i prosimy
o informowanie środowisk szeroko związanych
z przestrzenią publiczną o działaniach. Ważne są
spotkania nie tylko dzielnicowe, ale też
tematyczne, być może nie tylko te dot. banerów

odnośnie weryfikacji zebranego materiału - na
początku spotkania powiedziałem, że można
modyfikować i uzupełniać i zmieniać wnioski. Na

kolejnych etapach prac nad uchwałą jesteśmy
otwarci na wszelkiego rodzaju kontakt
z Państwem.

Jezeli chodzi o propozycję współpracy, traktuję to
jako wniosek.

W kwestii spotkań branzowych i tego co było
mówione wcześniej _ raczej skłanialibyśmy się do
tego, żeby zrobić to W formie agendy
zorganizowanej, podzielonej na poszczególne
spotkania z otwartym dostępem' W tej agendzie
mogą równ ież znaleźć się za ga d n ie n ia bra nzowe.

W sprawie przetargu - wszystkie działania są
podejmowane zgodnie z prawem. Unieważnienie
przetargu jest związane albo z niezgodnością
przeprowadzenia procedury, albo z nieważnością
ofert. Firma nie została wybrana w pośpiechu,
aczkolwiek faktycznie złożyła jedyną ofertę
W przetargu. Przeprowadzaliśmy dialog
techniczny, licząc na większe zaangazowanie
W nim uczestników. W tym działaniu, które
trwało prawie pół roku, staraliśmy się zasięgnąć
informacji, jak również zainteresować podmioty,

które docelowo mogłyby realizować takie
opracowanie.



czy murali, ale również ogrodzeń czY małej

architektury.
Mam zastrzeżenia do opracowania PwC, bardzo
wątpliwym jest też fakt, że firma została wybrana
W przetargu w ciągu 10 dni roboczych i żadna
inna oferta nie została złoŻona. Uważamy, że ten
przetarg powinien być unieważniony i procedura
powinna być powtórzona. Nie mamy żadnych
gwarancji, że zostało to rzetelnie zrobione.
W badaniu ankietowym jest podział
respondentów na mieszkańców i przed-

siębiorców. 7 czego to wynikało? Czy to zostało
narzucone przez urząd czY przez wykonawcę?
l czy to była jakaś proporcja czy ludzie sami
wybierali?

Każdy uczestnik mógł odhaczyć kogo

reprezentuje. 86% badanych zaznaczyło, że jest

mieszkańcami Katowic. Zadne wagi tez nie były
przyłączane do tego czy ktoś oznaczył swoją
wypowiedź w ankiecie jako przedsiębiorca czy
jako mieszkaniec. W dzisiejszym spotkaniu, tak
jak i na wcześniejszym mamy nadreprezentację
przedsiębiorców, tak W ankiecie była

nadreorezentacia mieszka ńców.

Nasuwa się rozwiązanie, żeby miasto przywróciło
biuro plastyka miejskiego, mieliśmy przecież takie
tradycje.

Taką osobę z dużym doświadczeniem można by
było przyjąć jako ciało doradcze.

Nie ma takiego stanowiska w strukturze urzędu.
l nie będziemy rekomendować rozwiązań, które

by dawały urzędnikom władzę dyskrecjonalną.

Przyjmujemy Państwa wnioski, w każdym

zakresie, ale co do odpowiedzi w tym zakresie -
w tym momencie nie jestem w stanie jej udzielić.

Uczestnicząc w wielu miastach w spotkaniach na

plus miastu Katowice trzeba oddać, Że nie
podejmuje działań W pośpiechu. Jestem
zwolennikiem, żeby nie wprowadzać żadnych
zakazów do regulacji. A mała frekwencja jest

dlatego, że nie mówimy o pieniądzach, tylko
estetyce. Gdybyśmy w tej chwili usunęli wszystkie
nielegalne i nieestetyczne reklamy byłoby
pięknie.
Wszyscy w mieście będą regulacjom podlegali -

mały, średni czy duży przedsiębiorca i skończy się

to opłatami, nie tylko dla firm reklamowych, ale
również dla tych, którzy prowadzą biznes. Trudno
nie pochylić się miastu nad własnymi dochodami.
Pewne rzeczY same się wyregulują, jeśli będziemy
wiedzieć czv będą opłaty czY nie. Każdy
przedsiębiorca będzie mógł sobie wtedy obliczyć
ile reklama będzie go kosztować. Zwiększy się

wtedy też zainteresowanie tematem. Liczę na to,

że spotkań będzie na tyle dużo, że wszystkie
rzeczv bedzie można przedstawić.

Dziękuję za głos W dyskusji. Przymusu
wprowadzenia opłat w ogóle nie ma. Może więc
funkcjonować uchwała bez opłat. opodatkowana
może być reklama, ale nie szyld.



Mam wrażenie, że przedsiębiorcy zajmujący się
komercyjną ekspozycją reklamową, posiadający
profesjonalne nośniki reklamowe, SQ W ankiecie
poszkodowani. 89% respondentów jest zdania, że
w Katowicach mamy nadmiar reklam
W przestrzeni miasta. Zgadzam się, ponieważ
przeciętny mieszkaniec nie rozróżnia reklamy na

bilbordzie od tej reklamy która wisi nielegalnie.
Tutaj mam żal do urzędu, niektóre tereny miasta
są ogrodzone - jak np. przy ul. Goeppert _ Mayer
gdzie ma być budowany węzeł przesiadkowy,
który wygląda jak najbiedniejsze dzielnice
w Bangladeszu. Na początek urząd mógłby się
zaangażować w porządki, usunąć mnóstwo
starych reklam, tablic reklamowych
przedsiębiorstw i firm, które już od dawna nie
istnieją, a reklamy ciągle stoją jedna na drugiej.
Myślę, że gdyby reszta reklam pozostała
i ponownie została oceniona przez mieszkańców,
nie byłoby juz takich proporcji w odpowiedziach.
A w tym momencie jesteśmy jako przedsiębiorcy
wrzuceni do jednego wora ze wszystkimi
zaniedbaniami, które urząd przez lata czynił. Są
też miejsca W których reklam wieszać nie
przystoi, a urząd to robi - np' na ekranach
dźwiękochłonnych na skrzyżowaniu ulic
RoŹdzieńskiego i Dudy - Gracza' Może warto
byłoby działania podzielić na etapy - najpierw
usunąć stare reklamy - szukamy właściciela, nie
ma - urząd na swój koszt usuwa reklamę. Ale
potem pilnować na własnym terenie
i ogrodzeniach, żeby te reklamy nie pojawiały się
w błyskawicznym tempie. oczyścimy miasto na
pewno z chaosu jeśli chodzi o główne ulice, takie
jak Stawowa czy 3 Maja.
od Katowic jako stolicy metropolii powinniśmy
oczekiwać jakiejś wizji, ale ona nie moze być
bezpośrednio związana z południowymi
dzielnicami miasta. PrzyjeżdŻając do centrum
metropolii oczekujemy czegoś spektakularnego
czy to w formie ekranu diodowego, czy bliżej
nieznanych technologii, które wejdą za kilka lat.
Ale tych wielkoformatowych reklam oczekuje się
właśnie tutaj w śródmieściu.
Reasumując reklam jest za dużo, ale należy się
zastanowić co mieszkaniec ma na myśli mówiąc
reklama. Czy chodzi o banery zawieszone
chaotycznie czy te miejskie na ekranach

Należy przviąć definicję legalną baneru na
potrzeby uchwały, to wiemy.

O ile rozumiem Pana rozgoryczenie, bo sam
jestem narażony na obecność reklam wątpliwej
jakości W przestrzeni oraz pozostałości po tych
reklamach, o tyle muszę Panu powiedzieć, że

urząd nie jest wszechwładny W zakresie
posprzątania miasta. Dysponujemy konkretnymi
środkami publicznymi na realizację publicznych
zadań, które są wylistowane jako zadania własne
gminy. l o ile utrzymanie porządku i czystości
w gminie - jest taki program dla miasta Katowice
wprowadzony obowiązkową uchwałą jest
realizowane w stopniu co najmniej
zadowalającym, o tyle te kwestie, które Pan
poruszył nie jesteśmy w stanie ot tak posprzątać
i zainwestować w nie gminne nieruchomości.

To co Pan powiedział odnośnie uchwały Bytomia

- dotyczy to nieruchomości gminnych i Skarbu
Państwa, na tych nieruchomościach to się może
udać. Ale proszę mi wierzyć, że zasób
nieruchomości miasta W Katowicach nie jest
aż tak wielki jak mogłoby się wydawać. Nie
jesteśmy w stanie w sposób znaczącY wpłynąć na
poprawę sytuacji sprzątając tylko na naszych
zasobach. Po drugie kwestia lokalizacji reklam
miejskich, informujących o tym co się dzieje
W mieście urząd jest dużą organizacją
i obowiązywanie ustawy było nowym dla
wszystkich naszych jednostek organizacyjnych.
l w tej mierze również podejmowane są

czynności, żeby usystematyzować te nasze

działania, aby takich przykładów, o których Pan
mówi, nie było. Jak ostatecznie te
usystematyzowanie będzie wyglądać i jak działać,
to będziemy na etapie sporządzenia projektu
uchwały realizować' Uchwała wszystkich będzie
traktowała równo podmiotowo. Za Pana głos,

który też był wyrażony na wcześniejszym
spotkaniu bardzo dziękujemy.
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i urząd powinien zacząć od siebie i od swoich
lokalizacji. Urząd wie, które działki należą do
gminy, które do Skarbu Państwa - tu najczęściej
powstają wielkie reklamy, których nikt nie
pilnuje. A dopiero potem robić badania.
Nasi klienci nie zdecydowaliby się na

wywieszenie reklamy na płocie czY ekranie
dźwiękochłonnym. Mamy nośniki, W które
zainwestowaliśmy, które są przygotowane na

ekspozycje, które są podświetlone i które
wyglądają przede wszystki m.

W Urzędzie Miasta Bytom wprowadzono taką
uchwałę, ze reklamy eksponowane na terenie
nalezącym do gminy i do Skarbu Państwa, jeżeli

są bez Wymaganych zgod, pozwoleń i umów są

obciązone kwotą 4 tys. zł zakażdy dzień! W ciągu
miesiąca znaleźli się wszyscy właściciele reklam,
ponieważ karą miała być obciążona firma
reklamująca się. l nie ma tutaj kosztów
sprząta n ia.

Cały czas podtrzymuję swoje zdanie, że
pracujemy nad złym materiałem. Pan opiera się
na kilku filarach - współpraca z architektami,
z instytucjami planowania przestrzennego czy
wyrażona opinia mieszkańców. okazuje się, że

badania były wykonane nieprawidłowo, pan tutaj
twierdzi, że poleca współpracę 7e

Stowarzyszeniem Architektów Polskich, czyli
takiej współpracy również nie było. l my
pracujemy teraz nad projektem, który powstał na
takiej podstawie. Może należałoby wszystko
zacząc od początku.

Dziękujemy za taki głos. Wszyscy byli zapraszani
do udziału na tych etapach, o których
powiedziałem i były głosy zabierane W tej
sprawie. Współpraca ze społecznością zarówno
szeroko rozumianą branżową, jak i mieszkańców
się nie kończy, będzie kontynuowana na etapie
projektu. Wychodzimy z założenia , że wyłącznie
spotkania branżowe W różnych dziedzinach
mUsZą gdzieś zostać sprowadzone do wspólnego
mianownika i to odium trzeba będzie w końcu
przyjąć do podjęcia decyzji. Dlatego w naszej

ocenie jest zasadnym, by te problemy były
dyskutowane stosunkowo szeroko, również
w szerokich gremiach, aby te poglądy mogły się
nawzajem równoważyć. Bo spotkania branżowe,
które w sposób zrozumiały dotyczą konkretnego
przedmiotu, będą obarczone taką wątpliwością,
że mają Wypracować przewagę pewnego rodzaju
zagadnień, ich uregulowania, W sposób
najbardziej adekwatny w konkurencji do innych.
Narzędzia które zaproponował nam
ustawodawca są nieliczne, jezeli chodzi
o uchwałę, a dotyczą bardzo szerokiego
spektrum zagadnień. Muszę też dodać, że

W zakresie W jakim przedmiot umowy był
skonstruowany i czego oczekiwaliśmy w zakresie
inwentaryzacji, nakładu pracV, jaki został w to

materiału _ ta praca
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została Wykonana dobrze. Byliśmy zobowiązani
przyjąćją, jako wykonaną zgodnie z przedmiotem
zamówienia. Jeżeli będzie to zasadne, w tym
kontekście, ze na dalszym etapie pojawią się na

tyle istotne wątpliwości, juŻ zgłaszane We

wrześniu, zgłaszane teraz, co do tych ustaleń,
które mają być podstawą projektu uchwały,
trzeba będzie z tymi głosami się zmierzyć' l albo
z nimi polemizować, albo je uznać'

Kiedy zgłaszane nasze wnioski będą
rozpatrywane? Jaki jest czas na odpowiedź?

Będzie raport z konsultacji i tam będzie też nasze
stanowisko do wnioskóW, jak one będą brane
pod uwagę w dalszych pracach. Natomiast jaki

ostateczny kształt przyjmą w związku z nimi
ustalenia projektu uchwały, to nie będzie myślę
takiego przełozenia zero-iedynkowego.

Proszę określić kiedy można oczekiwać
wstępnego projektu uchwały i czy można potem
odbyć konsultacje z osobami, które uczestniczyć
będą w tworzeniu tego projektu? Takie działanie
mogłoby dużo wnieść'

Jestem zdania, że takie konsultacje nie mogą się
odbyć bez udziału osób, które będą
bezpośrednio zaangażowane W konkretne
rozwiązania w projekcie uchwały. Jeże|i chodzi
o terminy, na pewno musimy zrobić analizę
finansową, i chcemy ją zakonczyć do końca
pierwszego kwartału 2018 r. Jak dalej będzie
przygotowany proces opracowanie planu
miejscowego bardzo różnie przebiega czasowo.
Z luźnych przeliczeń mozna założyć, że

opracowanie projektu uchwały zajmie 3-4
miesiące.

Nasza aktywność jest wskazana. Zobaczymy na ile
zgłoszone wnioski przełożą się na raport. Wierzę,
że będzie jeszcze czas na dopracowanie
wszystkiego. Bardzo ważnym elementem jest

analiza finansowa. Miasto oceni ile pieniędzy
z umów na podstawie przyjętych regulacji straci,
a zakazy to spowodują. Ja osobiście nie
operowałbym zakazami, ale wprowadził taką
stawkę, która ograniczy działalność, jest to
naturalne rvnkowe działanie.

Mamy nadzieję, Że analiza też nam bardzo
pomoże. Ale pozyskanie do niej rzetelnych
informacji będzie bardzo trudne, ze względu na

Państwa dbałość o politykę cenową
i konkurencyjność, więc szacunki będą
przybliżone i rozstrzygnięcia w tym względzie też
mogą być obarczone błędem'

Chciałbym wrócić do konsultowania, czas leci i do
końca przyszłego roku projekt uchwały może
będzie przygotowany. Ale do tego czasu można
przeprowadzić szereg dzialan, które pozwolą
sprawdzić trafność rozwiązań. Prawo nie określa
W jaki sposób te konsultacje trzeba
przeprowadzać, można to zrobić ankietą przez
internet, można to robić na ulicy pytając ludzi.
Chodzi o otoczenie w jakich się ludzi pyta.
Wskazane byłoby przeprowadzenie ponownego
badania po oczyszczeniu jakiś wybranych
frasmentów ulic z reklam nielesalnvch. Wiedza

Konsultacje dotyczące projektu uchwały będą
miały na celu wypracowanie tego projektu, a nie
tylko przeprowadzenie określonego dokumentu
przez procedurę formalno-prawną.

Zakładamy dobrą wolę W tym działaniu
i oczekujemy tego samego od Państwa. Przepisy
stanowią, że organy samorządu są od tego, żeby
ktoś mógł podejmować decyzje i ktoś ostatecznie
te decyzje będzie musiał podjąć. l nie jest

to negatywne zjawisko. Wartością zarówno dla
nas jak i dla Państwa bedzie, że decyzja będzie

l1
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o tym co jest legalne a co nie istnieje w urzędzie

miasta' Myśmy rozmawiali z urzędem już 5 lat

temu i sygnalizowaliśmy pewne działania _ od

tego czasu nic się nie zmieniło na ulicy 3 Maja czy
Stawowej. Większość szyldów wisi na elewacjach
nielegalnie. Można by ogłosić, że są działania

zmierzające do stworzenia przepisów prawnych,

które określą pewne zasady W mieście.

Zaczynamy od wybranych lokalizacji - przY

ruchliwym skrzyżowaniu, przy ul. Stawowej, przy

centrum handlowym i cywilizujemy przestrzeń

W ramach istniejących przepisów prawa.

Przeprowadzamy działanie i w tym momencie
zadajemy ludziom pytanie o przestrzeń - czy jest

lepiej czy gorzej. Można pytać ludzi przed tymi
działaniami i po. l można zbadać czy konkretny
przepis jest dobry czy zly.
W innym przypadku powstaną jakieś zapisy

z którymi różne grupy ludzi będą polemizować,

a potem i tak ktoś w urzędzie podejmie decyzję

i nikt nie ie zadowolony.

Sporządził:
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 259 36 54
e-mail : konsultacje@katowice.eu
www. konsu ltacje. katowice.eu

NAC

zawierać Wypracowany kompromis. Pan dość

szczegółowo o konkretnym pomyśle działania
powiedział mamy wspólne doświadczenia
w tym obszarze _ ale nie wiem czy określona
forma działania może być zrealizowana, czy się

znajdą na to środki, to są szczególy, których

w tym gronie nie ustalimy.

Zebrane wnioski w trakcie tych wszystkich

działań będą zawarte W raporcie końcowym
z konsultacji.
Zaproszenie wysytaliśmy na listę mailingową, tą

co ostatnio, informacja powinna więc do

Państwa dotrzeć.

Prośba o rzetelne informowanie o koIejnych

spotkaniach. Nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze

wnioski. Nie dostaliśmy też zaproszenia na

dzisiejsze spotkanie.

Zakończenie spotkania :

Dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu, kończy ono ten proces konsultacji. Będziemy jeszcze

Państwa zapraszać na kolejne planowane spotkania w różnych częściach miasta oraz na etapie

wyłożenia projektu uchwały. Natomiast tym spotkaniem kończymy konsultacje nad wstępnymi

założeniami w zakresie ochrony krajobrazu. Mam nadzieję, że wypracujemy taki kompromis, i taki

projekt uchwały, który pozwoli nam lepiej zarządzać przestrzenią W naszym mieście Katowice.

V\łdziału T2


