
ZARZĄDZENIE NR VII/177/2016
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia 
zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 464) 
oraz art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 778) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozpatrzyć pozytywnie i uwzględnić w projekcie uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia 
zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z 
jakich mogą być wykonane, wszystkie uwagi wniesione przez:

1) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach dotyczące zawarcia w tekście uchwały 
informacji dotyczących zapewnienia odpowiednich parametrów dojazdów do budynków spełniających 
wymagania jak dla dróg pożarowych oraz zapewnienia widoczności i dostępu do urządzeń mających wpływ na 
bezpieczeństwo osób, budynków i terenów zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi;

2) Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Lublinie dotyczące:

a) zmiany brzmienia § 1 pkt 4 projektu uchwały na : sytuowanie obiektów małej architektury na obszarach i w 
sąsiedztwie obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, 
wymaga uzyskaniapozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z art. 36 ust. 1 
ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;

b) przeanalizowania dopuszczonej w projekcie uchwały powierzchni tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych do 10 m², która jest wielkością znaczącą oraz doprecyzowania miejsc lokalizowania 
przedmiotowych reklam;

c) zmiany brzmienia § 2 pkt 5 projektu uchwały na: sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 
obszarach i w sąsiedztwie obiektów zabytkowych, objetych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru 
zabytków, wymaga uzyskaniapozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z 
art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;

d) zmiany brzmienia § 4 pkt 4 projektu uchwały na: umieszczanie szyldów na obiektach zabytkowych, objętych 
ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, wymaga uzyskaniapozwolenia Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad 
zabytkami. Zakazuje się umieszczania szyldów na obiektach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
- z wyjatkiem szyldów związanych z funkcją obiektu;

e) dopuszczenia drewna jako materiału, z którego mogą być budowane ogrodzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Baranów, w BIP UG Baranów oraz na 
tablicy ogłoszeń UG Baranów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Baranów

inż. Robert Gagoś
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