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Podla.2009.74.727
UCHWAŁA Nr 152/XXV/09
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Ciechanowcu
(Białystok, dnia 13 marca 2009 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Ciechanowiec wprowadza się jednolity System Informacji
Miejskiej zwany dalej SIM zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się wzory oznakowań elementów SIM zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca
uzgodnień koniecznych do wdrożenia SIM.

do

przeprowadzenia

niezbędnych

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca do uzupełniania i korygowania SIM.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA P/N SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ
Niniejszy opis jest charakterystyką oznakowania, ulic, placów, obiektów i miejsc
historycznych, budynków użyteczności publicznej oraz informacji turystycznej.
W celu zrealizowania wizji rozwoju Miasta i Gminy Ciechanowiec niezbędne jest
podejmowanie działań, które przyczynią się do podniesienia atrakcyjności tej gminy i
miasta zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
Zakres przewidzianych działań dla Systemu Informacji Miejskiej obejmuje:
* tablice ulicowe ? określające nazwę ulicy (białe litery na niebieskim tle- z
uwzględnieniem imienia w nazwie np. Adama Mickiewicza, oraz nazwę miejscowości
-czerwony pasek na dole tablicy i umieszczonym z prawej strony herbem miasta kolorystyka herbu ściśle zgodna ze wzorem.
* tablice z informacją kierunkującą do ważnych obiektów w mieście,(białe tło,
niebieska obwódka, niebieskie litery, z lewej strony symbol graficzny określający
obiekt użyteczności publicznej np. Urząd Miejski, Policja, Poczta, Szpital itp. oraz
obiekty o szczególnym znaczeniu takie jak muzea, kościoły, pomniki, zostaną
określone za pomocą nazwy w języku polskim i mniejszymi literami w dolnej części
w języku angielskim i symbolem graficznym z lewej strony.
* tablice informacji turystycznej będą odpowiadać formą i kolorystyką tablicom z
informacją kierunkującą określą położenie przede wszystkim Punktu Informacji
Turystycznej, wszystkich ważnych obiektów dla potrzeb turystów, (plaża, miejsca
noclegowe, hotele, restauracje, ośrodki sportowo-rekreacyjne)
* słupek złożony - do montowania tablic ulicowych i tablic informacji kierunkującej dla
pieszych i ruchu kołowego. Lokalizacja słupków - na wszystkich skrzyżowaniach dróg
w mieście wraz z ich przecznicami. Pojawią się w tych punktach, gdzie brak
zabudowy uniemożliwia zamocowanie tablicy naściennej bądź architektura
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skrzyżowania tego wymaga. W centrum słupki muszą nawiązywać formą do istniejących
słupów oświetleniowych wg ściśle określonego wzoru, pozostałe słupki zostaną
wykonane z rury stalowej pomalowanej na odpowiedni kolor.
Informacja za pomocą SIM jest jednym podstawowych elementów współczesnego
miasta. Poprzez rzetelne opisanie struktury miejskiej staje się ona czytelna, dostępna,
przyjazna i otwarta dla mieszkańców i gości. Poza potrzebą dotarcia pod dany adres, rolą
informacji miejskiej jest również doprowadzenie do różnych placówek oraz do konkretnych
miejsc, informacje o najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta i gminy.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZORY OZNAKOWAŃ ELEMENTÓW SIM
grafika
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