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WZOrY

UCHWAŁA Nr ........................................

rADY GMINY..........................................

z dnia ......................................... 2016 r.

w sprawie: przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 
446) oraz art. 37b ust. 1 w zw. z art. 37a ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( tj. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), rada Gminy .......................uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zobowiązuję się Wójta Gminy ............................................... do przygotowania projektu uchwały rady Gminy 
.................................... w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący rady Gminy .........................................................................

PrZEPISY USTAWOWE:

Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy może ustalić 
w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane. Stosownie zaś do treści art. 37b ust. 1 ww. ustawy przed podjęciem uchwały, o której 
mowa w art. 37a ust. 1, rada gminy podejmuje uchwałę o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) projektu ww. uchwały. Po jej przyjęciu uchwały w sprawie projektu wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
niezwłocznie wykonuje poszczególne czynności m. in. podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu 
przez radę gminy uchwały, sporządza projekt uchwały oraz uzgadnia go z różnymi podmiotami oraz ogłasza 
w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Uchwała 
w sprawie przygotowania projektu nie jest aktem prawa miejscowego i nie podlega obowiązkowi publikacji 
w dzienniku urzędowym województwa (patrz rozstrzygnięcie nadzorcze str. 5)

WZÓR UCHWAłY
W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAłY 
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