Uchwała reklamowa dla miasta
Kamienna Góra
Rada Miasta Kamienna Góra może ustalić w formie uchwały zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Uchwała w tym zakresie stanowić będzie akt prawa miejscowego dla obszaru całego miasta, z uwzględnieniem podziału
miasta na strefy – które odzwierciedlają strukturę, funkcję zabudowy i zagospodarowanie terenu. Dla tak określonych
stref uchwała definiuje wymagania, w tym zakazy, nakazy i dopuszczenia w odniesieniu do poszczególnych grup ustaleń.

Obiekty małej architektury.
Projekt uchwały wprowadza regulacje dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w strefie A - C) zawierającej wymagania
dotyczące obowiązku urządzenia i minimalnej wielkości placu zabaw.
Zgodnie z projektem uchwały preferowana mała architektura powinna być wykonana ze stali, szkła przezroczystego i matowego
oraz kamienia lokalnego i betonu architektonicznego (z wyłączeniem placów zabaw), w
kolorystyce - matowej czerni (RAL 8011 lub 9017), ciemnej zieleni (RAL 6005) i szarości (RAL
7037), oraz z wyłączeniem regulacji przepisów odrębnych (barierki uliczne, przystankowe).
Dopuszczenie stosowania drewna (koloryzowanego w sposób nie zamazujący rysunku drewna),
lin, sznurów, stali i jej imitacji, oraz tworzyw sztucznych jako elementów wyposażenia placów
zabaw.
Projekt uchwały wskazuje jako zasadę - projektowanie przestrzeni parków
z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu,
w szczególności
z wykorzystaniem
elementów
umożliwiających rekreację, takich jak altany, siedziska, leżaki, drewniane pomosty, oraz
komponowanie obiektów małej architektury w powiązaniu z nawierzchnią, oświetleniem,
w jednolitej stylistyce, tworzącej wraz z zielenią spójną kompozycję w ramach ciągłości wizualnej.
Ponadto projekt uchwały zaleca projektowanie obiektów małej architektury służących rekreacji
w połączeniu z nasadzeniami zieleni ozdobnej, parkowej i izolacyjnej.
Tablice i urządzenia reklamowe.
Projekt uchwały zawiera wymagania dla lokalizacji reklam wolnostojących oraz w odniesieniu
do elewacji budynków oraz zasady i warunki ich sytuowania,
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów,
z jakich mogą być wykonane.
Projekt uchwały zwalnia z regulacji informacje odnośnie
godzin otwarcia, możliwościach płatności, monitoringu.
Ponadto projekt uchwały określa zakaz stosowania:

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
szyldów o kolorach jaskrawych, odbijających światło,
z wykorzystaniem
projekcji
świetlnych
i elementów
ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu
(błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów
LED, LCD, itp., reklam w formie banerów,

stosowania reklam w strefach przedpól widokowych
(obszary z widokiem na Karkonosze i miasto w odległej
perspektywie, oraz na obiekty architektury) i określa zasady ich
lokalizacji wzdłuż dróg,

reklam tymczasowych (konstrukcje wymagające
obciążenia, odciągów, etc.)
Ponadto projekt uchwały określa:

podstawowe wielkości reklam dużych – bilbordów (rozmiary i wielkości –
odpowiednio: 9, 12 i 18m2) i wskazuje obowiązek podpisywania
reklam,

zasady lokalizacji reklam w grupach (gniazdach),

zasady stosowania pylonów, totemów reklamowych i
masztów z flagami.
Szyldy.
Projekt uchwały określa wielkość, zasady, lokalizacje i warunki
stosowania szyldów (oraz ich liczbę), przy czym określa też materiały z jakich mogą być wykonane.
Miejski System Informacyjny.
Projekt uchwały określa wzór tabliczek z numerami, nazwami ulic ich lokalizacje na elewacjach i w terenie - dla ujednolicenia
systemu w mieście.
Ogrodzenia.
W uchwale preferowane są ogrodzenia z lokalnych materiałów, w tym z metalu w kolorach matowej czerni (RAL 8011 lub 9017),
ciemnej zieleni (RAL 6005) i szarości (RAL 7037) oraz
tradycyjnych materiałów takich jak cegła klinkierowa,
i drewno z zachowaniem ich naturalnych kolorów, oraz w
formie żywopłotów. Definiuje się maksymalne wysokości dla
ogrodzeń oddzielających różne zagospodarowanie.
Projekt uchwały określa wyjątki:

ogrodzenia, dla których zasady sporządzania
i lokalizowania zostały określone w przepisach odrębnych,

ogrodzenia związane z produkcją rolniczą, hodowlaną i gospodarką leśną,
 dopuszcza się zachowanie ogrodzeń istniejących w dniu podjęcia uchwały i dopuszcza się ich remont,
 ogrodzenia placów budów.

