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W czwartek (12.09.2019) w Sali konferencyjnej oranżerii Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie
dotyczące jednego z ostatnich etapów przygotowania Uchwały Krajobrazowej. Spotkania
trwają już od kilku miesięcy, jednak za każdym razem pojawiają się nowe pytania,
wątpliwości i sugestie. Aktualnie można składać uwagi w formie pisemnej w Urzędzie
Miejskim w Cieszynie, jest to ostatni etap w którym mieszkańcy mogą zabrać głos.

fot. JŚ

Podczas spotkania raz jeszcze zaprezentowano główne założenia uchwały oraz wskazano, jakie zmiany pojawiły się
po ostatnich konsultacjach społecznych – pojawiało się wiele głosów, trwały negocjacje, które mam nadzieję,
zakończyły się osiągnięciem kompromisu. Przykładem jest sytuowanie reklam przy skrzyżowaniach. Po
rozmowach zdecydowaliśmy, że będą mogły być sytuowane 30 metrów od skrzyżowań, a nie jak wcześnie
zakładano 40. Głosy były różne, pojawiały się propozycje, żeby reklamy mogły być sytuowane w odległości 10
metrów, ktoś inny wskazywał z kolei, że minimalna odległość powinna wynosić 150 metrów – wyjaśniał
podczas spotkania Bartosz Poniatowski, odpowiedzialny za treść cieszyńskiej Uchwały Krajobrazowej.
Aktualnie wydaje się, że wszystkie aspekty zostały przedyskutowane, a każdy Cieszynian, czy przedsiębiorca,
działający na terenie miasta, miał szansę zadbać o własne interesy. Na spotkaniu nie brakowało uwag dotyczących
wyglądu miasta po wprowadzeniu nowych zasad. Pytania dotyczyły między innymi wyglądu budynków po zdjęciu
wszystkich materiałów, które po wejściu w życie nowych przepisów będą sprzeczne z lokalnym prawem. Za wygląd
budynków odpowiadają ich właściciele, w związku z tym, być może pojawi się konieczność odnowienia określonych
elementów, które po usunięciu urządzeń reklamowych będą wyeksponowane. Kwestii odnowy fasad uchwała jednak

w żaden sposób nie reguluje.
W przypadku dodatkowych uwag należy je składać w formie pisemnej. Będą one cenne na ostatnim etapie
konsultacji, jednak w żaden sposób nie są one wiążące – zgłaszając określone uwagi, powinno się również
zawrzeć odpowiednie informacje, dotyczące rozwiązania problemu. Sama krytyka nic nie zmieni, bez
konstruktywnego pomysłu na możliwe do zrealizowania zmiany – wyjaśniali prowadzący spotkanie. Uwagi
można składać do 30 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
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