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ZARZ4DZENIE NR ¡./..*..lOZ

BURMISTRZA J4DRZEJOWA
l , -

z dnia./J... maja 2007 roku

w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia
jej organizacji i trybu dzialania.

Na podstawie art.S ust.3 i 6 ustawy z dnía27 marca2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzenrrym(Dz.U.Nr80,poz.717ze.zm.)orazart.30ust.1 ustawyzdnia8marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z200lr. Nr 142, poz.l59I ze zm.), zarz4dzanr co nastqpuje :

$  1 .

1. Powolujq Gminn4Komisjg Urbanistyczno-Architektonicznq zvvanEdalej ,,Komisjq",
jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy JEdrzejów. Komisja wykonuje zadania wynikaj4ce z ustawy z dnia27 marcav 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrrym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 zpó2.
zm.)

2. Komisja sklada siE z osób o wyksáalceniu i przygotowaniu fachowym zwiqzanym
bezpoSrednio z teoriq i praktyk4 planowania przestrzennego, w tym:

- dwóch czlonków Komisji Wznaczonychprzez Burmistrza JEdrzejowa w osobach:
l. mgr inZ. Dariusz Treliiski - Naczelnik Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego

UrzEdu Miejskiego w JEdrzejowie
2. inl. Dorota Bqk - lnspektor Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego Urzqdu

Miejskiego w JEdrzejowie

- oraz dwóch czlonków Komisji rekomendowanych przez bran2owe stowarzyszenia i
samorz4dy zawodowe:
1. mgr inz. arch. Zbigniew Janus - Poludniowa OkrEgowalzba Urbanistów z siedzibq

w Katowicach

!z 
2. mgr in2. arch. Iwona Nowacka - SwigtokrzyskaOkrEgowa Izba Architektów

$ 2

OrganizacjE itryb dzialania Komisji okresla,,Regulamindzialania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicmej" stanowi4cy zalqcznikdo niniejszego Zarzqdzenia.

$ 3

Zobowiqzuje siE Naczelnika Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego UrzEdu Miejskiego
w Jgdrzejowie do zapewnienia obslugi technicznej Komisji.

$ 4

Wydatki zwiqzane z dzialalnoéci4Komisji pokrywane sqzbudzetu gminy Jgdrzejów w
ramach Érodków zaplanowanych na dzialalnoSó z zalcresuplanowania i zagospodarowania
przestrzewrego i obej muj 4 k oszty przygotowania opinii, koreferatów oraz ..vqr:nagro dzei
czlonków Komisji uczestnicz4cych w jej posiedzeniach.



$ 5

Zobowiqzuje siq Naczelnika Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego UrzEdu Miejskiego
w JEdrzej owi e do przek azyw ania Przewo dniczec emu Komi sj i dokumentów pl ani styc zny ch
wymagaj 4cych zaopiniowania.

$ 6

Wykonanie Zaruqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Zago spo darowania
Przestrzennego Urzgdu Miej skiego w JEdrzej owie

$ 7

Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.



Zalacznk'  
t  l l r

do Zarzqdzem a Nr lll l:. . '/07

Burmistrza JEdrzejowa

z ¿nia h.  . . . .maja2007r.

REGULAMIN DZIAI,ANIA
GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

$ 1
1. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwafra dalej Komisj4 jest organem

doradcz;.m Burmistrza JEdizejowa w sprawach planowania i zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy JEdrzejów
2. komisja wykonuje zadÁ\awynikajaóe z ustawy z dnia2J marca2003r. o planowaniu

i zagoipodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.7l7 zpó2. mr')

:. fomig rozpatruje pioblemy zglaszanepnzezBurmistrza JEdrzejowa , Naczelników

Wydzialów Úrzqáu Miejskiego w Jgdrzejowie orazczlonków Komisji.

$ 2
1. Na pierwszym zebraniu czlonkowie Komisji wybierajqspoóród czlonków Komisji

przéwodnic zqcego ) ZastEpcE Przewodni czqcego oraz Sekretarza'

2. p rzew o dniczqcyi 2 uttgpó u Érzewo dni czqce go Komi sj i o dp owi adaj 4 za s formul owani e

ustaleú z posiedzei Komisj i otaz reptezentuj 4 j 4 na zev,rnqtrz.

3. Sekretarz Komisji odpowiáda zanadzór nad caloksúaltemobslugi technicznej prac

Komisj i, tym sporzqd zaniem i prowadzeniem dokumentacj i Komisj i.

1. Na posiedzenia
terytorialnych,
instytucji.

autorzy i koreferenci oPracowaú2. Na posiedzenia Komisji mog4byó zaptaszani
rozpatrywanych na tych posied zeniach

$ 4
1 TematykE i terminy posiedzeú (uwzglgdniajqc zg\oszone problemy,w szczególnoéci

tematy wynikajEce ib\ezqcei pracy Urzgdu) oraz listq osób zaproszonych do uczestnictwa

w posiedzeniu Komisji, ustala Przewodniczqcy Komisji.
2 Ziwiadomienia czlonków Komisji o terminie maj4cego siE odbyó posiedzeniaoraz

zaproszeniaosób przewidzianych do udzialu w posiedzeniach Komisji, dokonuje pisemnie

SJkretarz Komisji, na co najmniej 7 dniprzedterminem posiedzenia.

$ s
l. Przewidziane do rozpatrzeniaprzezKomisjE opracowania wtazz opiniami i ekspertyzami

powinny byó udostEpnione do wgl4du czlonkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed

terminem posiedzenia.
2. Termin i miejsce udostEpnienia powy2szychmaterialów powinny byó podane w

zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

$ 3
Komi sj i mo g4 byó zapr aszani przedstawiciele wlaé ciwych samorz4dów
Wydziátów úrzqdu Miejskiego w Jqdrzejowie oraz innych organów i



I

$ 6
1. W uzasadnionych przrypadkach Komisja mohe wnioskowaó o wyznaczenie do opracowania

opinii lub ekspertyzy specjalistów spoSród czlonków Komisji, jak i spoza Komisji.
2. Umowg na opracowanie opinii b4d2 ekspertyzy, ze specjalist4proponowanym przez

Przewodnic zqce go Komisj i, zawier a Burmi strz JEdrzej owa.
3. opracowane na piSmie opinie lub ekspertyzy powinny byó zlohone w Wydziale

Zagospodarowania Pruestrzertrtego na 7 dniprzed terminem posiedzenia Komisji.

$ 7
1. Obecni na posiedzeniu cztonkowie Komisji podpisuj4listE obecnoéci.
2. Komisja jest uprawniona do podejmowaniarczstrzvgniEó przy obecnoéci minimum 3 osób
3. W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub wigcej posiedzeniach do

quorum, zzastrze2eniem ust. 2, zaliczeni sqczlonkowie Komisji przy podjgciu
rozstrzygnigcia wymagana jest obecnoéó tych samych czlonków Komisji.

$ 8
1. Komisja w toku dyskusji winna opracowaó istotne elementy opinii.
2. Opinia Komisji winna zawieraó:

- ocenQ jakoéci dokumentacji pod wzglgdem merylorycznl.m, technicznym, prawnyfir,
- wnioski

3. Przewodniczqcy lub Zastqpca Przewodniczqcego upowaZnieni s4 do zredagowania opinii
tq'nikaj4cej zprzepfowadzonej dyskusji i poddania jej pod glosowanie czlonkom Komisji

oraz do zredagowania protokolu z posiedzenia Komisji.
4. Opinia Komisji ustalona jestprzezglosowanie;przy równej liczbie glosów ,,2a" i

,,przec iw" r ozstrzy ga glo s Przewodnicz4ce go.
5. W przypadku, gdy czlonek Komisji jest jednoczeSnie czlonkiem zespolu autorskiego

rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wylqczeniu zprac
Komisji i nie bierze udzialu w glosowaniu.

6 Protokól z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczqcy lub ZastgpcaPrzewodniczqcego
oraz Sekretarz.

7 W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje wipcej niZ jedno zagadnienie, opiniE
sporzqdza sig dla kazdego znich oddzielnie.

1. Zaudzialw Komisji jej czlonko-, ni.UE¿lJym pracowrikami Urzgdu Miejskiego w
JEdrzejowie, przysluguje wynagrodzenie w wysokoéci 500,-zl brutto za jedno posiedzenie

2. Podstawa do wyplaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l jest zawarcie umowy oraz
sporzqdzony i wystawiony rachunek.

3. Dokumentami potwierdzaj4cymi wykonanie prac jest: lista obecnoéci wraz z protokólem

$ 1 0
1' Posiedzenia Komisji zwolywane s4w zalelnosci od potrzeb wynikaj4cych z terminów

zleconych opracowaú.
2. Komisja razna rok przedstawia Burmistrzowi JEdrzejowa sprawozdanie z posiedzeú

Gminnej Komi sj i Urb ani styczno -Architektonicznej .
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