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Osoby odpowiedzialne za przygotowanie cieszyńskiej Uchwały Krajobrazowej nie próżnują.
Proces przygotowania aktu prawa miejscowego trwa od stycznia 2019 roku. Aktualnie
projekt jest już przygotowany, a postulaty mieszkańców uwzględnione na tyle, w jakim
stopniu pozwala na to pojęcie kompromisu. Mieszkańcy będą mogli jeszcze zabrać głos we
wrześniu, kiedy to projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu, oraz podczas debaty.

grafika pochodzi ze strony Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Po konsultacjach społecznych oraz licznych spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami projekt został uzgodniony z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozytywnie do aktu odniosły się również inne organy. Aktualnie pora na
jeden z ostatnich etapów, czyli wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu — Projekt uchwały dostępny
będzie w dniach 23 sierpnia do 16 września 2019 r. w Ratuszu (pok. 216), na stronie BIP oraz na stronie
urzędu miasta: www.um.cieszyn.pl, zakładka: uchwała krajobrazowa. Uwagi do projektu uchwały można
składać w dniach 23 sierpnia – 30 września 2019 roku – poinformowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w
Cieszynie.
Uchwała Krajobrazowa ma regulować szeroko rozumiane kwestie przestrzeni miejskiej. Przede wszystkim, dzięki niej,
miasto ma wyglądać zdecydowanie bardziej estetycznie, co może pozytywnie wpłynąć na turystykę. Również
mieszkańcy nie będą musieli borykać się już z natłokiem informacji na rondach i skrzyżowaniach. Projekt uchwały

dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (link tutaj).
To jednak nie koniec udziału mieszkańców w procesie tworzenia uchwały. Wszyscy zainteresowani mogą składać
odpowiednie uwagi do projektu oraz wziąć udział w debacie, zaplanowanej na 12 września. Spotkanie odbędzie w
Oranżerii Zamku Cieszyn. Jak podkreślają osoby odpowiedzialne za przygotowanie uchwały, na spotkaniu głos będą
mogli zabierać mieszkańcy. Wszyscy, którzy nie zgadzają się z określonymi zapisami, lub chcą służyć radą, mają więc
jeszcze szansę zabrać głos.
- Przypominamy, że nowe prawo miejscowe będzie dotyczyć terenu całego miasta Cieszyna, również
terenów prywatnych. Przewidziano czas dostosowania istniejących reklam i szyldów do nowych regulacji.
Czas ten będzie krótszy dla reklam w zabytkowym centrum, gdzie w opinii mieszkańców zmiany są
najbardziej pożądane – informują przedstawiciele cieszyńskiego urzędu.
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