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ZARZĄDZENIE NR 0050/39/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 10 pkt 4 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 120/36/2018 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. oraz w związku
z art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuję Miejską Komisję ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej jako organ doradczy
Prezydenta Miasta w sprawach mających wpływ na zagospodarowanie przestrzeni
publicznych miasta.
2. Do zadań Komisji należy opiniowanie pod względem uwarunkowań kompozycyjnych
i stylistycznych obiektów kształtujących estetykę przestrzeni miejskich t.j.:
1) lokalizacji oraz form nośników reklamy oraz informacji wizualnej;
2) elementów zagospodarowania stref wejściowych do lokali użytkowych;
3) obiektów małej architektury i ich aranżacji w przestrzeni oraz form mebli miejskich:
ławek, koszy na śmieci, pojemników na odpady, słupów ogłoszeniowych, latarń, donic,
balustrad, automatów sprzedażowych itp.,
4) kolorystyki i form elewacji budynków na terenie miasta,
5) projektów przedsięwzięć planowanych do realizacji i mających wpływ na kształtowanie
przestrzeni publicznych,
6) elementów zieleni w przestrzeniach publicznych.
3. Opinię Komisji należy uzyskać dla zadań określonych w ust. 2 przed:
1) wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub dokonaniem zgłoszenia;
2) przygotowaniem specyfikacji lub innych dokumentów uruchamiających proces
zamówień publicznych;
3) zawarciem umów dzierżawy, najmu lub użyczenia gruntów lub budynków.
§2
1. Ustalam skład Komisji :
1) Przewodnicząca

Anna Syska - Miejski Konserwator Zabytków;

2) Z-ca

Magdalena Zdebel - Naczelnik Wydziału Planowania
Przestrzennego i Urbanistyki;

4) Członkowie:
a) Katarzyna Antończak
b) Adam Matysiak
c) Martyna Kasza
d) Aleksandra
Koronowska
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Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki;
Kierownik Referatu Urbanistyki w Wydziale Planowania
Przestrzennego i Urbanistyki;
Kierownik Referatu Administracji Budowlanej w Wydziale
Budownictwa;
Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i
Urbanistyki;
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e) Róża Jaros

Główny Specjalista w Tyskim Zakładzie Usług
Komunalnych
§3

1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności Z-ca, która może
powierzać poszczególnym członkom wykonanie określonych czynności do zadań
wymienionych w ust. 2.
2. Obsługę administracyjną posiedzeń komisji (prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji)
prowadzi Przewodnicząca.
3. Osobą upoważnioną do reprezentowania stanowiska Komisji poza Przewodniczącą jest
Z-ca.
4. Opinie w zakresie ustalonym w §1, ust. 2 mają formę pisemną, sporządzane są
w 2 egzemplarzach i przekazywane niezwłocznie do wnioskodawcy wraz z adnotacją
pisemną na projekcie lub rysunku dotyczącym przedmiotu opinii.
§4
1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodnicząca w miarę potrzeb zgłaszanych
przez komórki organizacyjne i jednostki Urzędu Miasta Tychy oraz osoby fizyczne lub
prawne.
2. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszane osoby o wykształceniu i przygotowaniu
fachowym związanym bezpośrednio z tematem posiedzenia, inni pracownicy Urzędu
oraz przedstawiciele innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.
3. Przewodnicząca ma prawo, za zgodą Prezydenta Miasta Tychy, przed sformułowaniem
opinii, o której mowa § 3 pkt 4, do wnioskowania o sporządzenie koreferatu do
opracowania będącego przedmiotem opiniowania. Wydanie opinii w takiej sytuacji
następuje na odrębnym posiedzeniu Komisji po przedyskutowaniu koreferatu.
4. Doraźnie zadania Komisji z zakresu opiniowania dotyczące pojedynczych obiektów
realizowane będą w minimalnym 3 osobowym składzie, na podstawie pisemnego wniosku
złożonego do Przewodniczącej Komisji.
5. Do wniosku w którym należy określić lokalizację przedsięwzięcia dołącza się w co
najmniej 1 egzemplarzu propozycję plastyczną rozwiązań, pozwalającą na jej ocenę pod
względem estetycznym i kompozycyjnym (w zależności od zakresu przedsięwzięcia do
wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające
kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, projekt przedstawiający sposób
aranżacji).
§5
Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych urzędu, jednostek organizacyjnych oraz
instytucji i spółek, podległych miastu Tychy do:
1) Uzyskania opinii w zakresie estetyki projektów plastycznych, realizowanych na
nieruchomościach:
a) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
b) nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Tychy,
c) nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta Tychy i spółek miejskich,
których większościowym, bądź wyłącznym właścicielem jest Gmina-Miasto Tychy,
d) wszystkich innych nieruchomościach, zarządzanych przez Prezydenta Miasta Tychy
lub podległe mu instytucje i organy.
2) Wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowach zawieranych z wykonawcami,
najemcami, dzierżawcami.
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§6
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki
Przestrzennej.
§7
Pracownicy tutejszego Urzędu, zadania członków Komisji wykonują w ramach swoich
obowiązków służbowych.
§8
Traci moc Zarządzenie Nr 0050/146/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba
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