
ZARZ4DZENIE NR 354/2014

BURMISTRZA J4DRZEJOWA

z dnia 15 wrze5nia 2014 roku

w sp rawie powola nia Gmin nej Kom isj i Urbanistyczno-Architekton icznej
oraz ustalenia jej organizacji i trybu dzialania.

Na podstawie art.8 ust.3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. IJ. z 2012 r. , poz. 647 z pó2n. zm.) oraz art. 30 ust.I
ustawy z dnia 8 marca l990r.o samorzqdzie gminnym (D2.tJ.2013.594 z póLn. zm.),
zarz4dz.am co nastEpuje :

$  l .

1. Powolujg Gminn4 KomisjE Urbanistyczno-Architektoniczn4 , zwanE dalej ,,Komisj4",
jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Jgdrzejów. Komisja wykonuje zadania wynikaj4ce z ustawy z dnia27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. tJ. z 2012 r. , poz. 647 z
pó2n. zm.)

2. Komisja sklada sig z osób o wyksztalceniu i przygotowaniu fachowym zwiqzanym
bezpoSrednio z teori4 i praktyk4 planowania przestrzennego.

3. Sklad komisji jest nastgpuj4cy:
l)Przewodniczqcy Komisji - mgr inL. Dariusz Treliúski Naczelnik Wydzialu

Zago spo darowania P r zesfrzenne go urzgdu Miej ski e go w Jgdrzej owi e
2) Sekretarz Komisji - in2. Dorota B4k - Inspektor Wydzialu Zagospodarowania

Przestrzennego Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie
3)Czlonek Komisji - mgr inL. arch.Iwona Nowacka - Swigtokrzyska Okrggowa Izba

Architektów nr upr bud. Kl-476194 nr wpisu na listg czlonków Swigtokrzyskiej
. Okrggowej Izby Architektów SW-0099
4) Czlonek Komisji Marek BoryS Inspektor Wydzialu Zagospodarowania

Przestrzennego Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

$ 2

OrganizacjE i tryb dzialania Komisji okreéla ,,Regulamin dzialania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej" stanowi4cy zalqcznikdo niniejszego Zaru4dzenia.

s 3
Wydatki zwiEzane z dzialalnoSci4 Komisji pokrywane s4z budZetu gminy Jgdrzejów w
ramach Srodków zaplanowanych na dzialalnoíó z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego i obejmuj4 koszty przygotowania opinii, koreferatów oraz .vq1nagrodzenia
czlonków Komisji uczestnicz¡cych w jej posiedzeniach.

$ 4

Wykonanie Zarz4dzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego
Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie



$ s

Traci moc Zarzqdzenie Nr I 12107 Burmistrza Jgdrzejowa z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie
powoiania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacjii
trybu dzialania.

$ 6

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

M I S T R Z

' 
fng, Marcin Piszczek



Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 35412014

Burmistrza Jgdrzejowa
z dnia 15 wrzeÉnia 2014 r.

REGULAMIN DZIAI,ANIA
GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO.ARCHITEKTONICZNEJ

$ 1

Regulamin okreSla organizacjg i tryb dzialania Gminnej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej w mieScie i gminie JEdrzejów.

$ 2

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej Komisjq, jest organem
doradczym Burmistrza miasta Jgdrzejowa w sprawach planowania i zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Jgdrzejów .

$ 3

1. Komisja wykonuje zadania wynikaj4ce z ustawy z dnia2J marca2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przesfrzennym (Dz. U . z 2012 r. , poz. 647 z póLn. zm.)

2. W szczególnoéci Komisja jest powolywana do opiniowania:
1) projektu studium uwarunkowaú i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) proj ektów miej scowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) analiz aktualnoéci studium i planów miejscowych,
4) innych dokumentów i materialów planistycznych, na wniosek Burmistrza miasta

Jgdrzejowa, dotyczqcych spraw z zakresu planowania i zagospodarowania, urbanistyki
i architektur¡

3. Komisja moíe z wlasnej inicjatywy kierowaó uwagi i propozycje do organów Gminy
w sprawach dotyczqcych zakresu jej dzialania.

$ 4

1. Pracami Komisji kieruje PrzewodniczEcy.
2. W przypadku nieobecnoSci lub wyst4pienia innych powodów uniemozliwiaj4cych

dzialanie Przewodnicz1cego,jego funkcjE pelni osoba wskazana przez Burmistrza
Jgdrzejowa.

$ 5

l. PrzewodniczEcy Komisji odpowiada za sformulowanie ustaleú z posiedzeú Komisji oraz
reprezentuje j4 na zewnqtrz.

2. Sekretarz Komisji odpowiada zanadzór nad caloksztaltem obslugi technicznej prac
Komisji, tym sporz4dzaniem i prowadzeniem dokumentacji Komisji.

s 6

L Na posiedzenia Komisji mog4 byó zapraszani przedstawiciele wlaSciwych samorz4dów
terytorialnych, Wydzialów Urzgdu Miejskiego w JEdrzejowie oraz innych organów i



instytucji.
3. Na posiedzenia Komisji mogE byó zapraszani autorzy i koreferenci opracowaú

r ozpatryw anych na tych posied zeniach

$ 7

Tematykg i terminy posiedzeú (uwzglgdniqqc zgloszone problemy,w szczególno3ci
tematy wynikaj4ce zbiehycej pracy Urzgdu) oraz listg osób zaproszonych do uczestnictwa
w posiedzeniu Komisji, ustala Przewodnicz4cy Komisji.
Zawiadomienia czionków Komisji o terminie maj4cego sig odbyó posiedzeni a oraz
zaptoszenia osób przewidzianych do udzialu w posiedzeniach Komisji, dokonuje pisemnie
Sekretarz Komisji, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

$ 8

7'Przewidziane do rozpatrzeniaprzezKomisjg opracowania wrazz opiniami i ekspertyzami
powinny byó udostgpnione do wgl4du czionkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed
terminem posiedzenia.

2. Termin i miejsce udostEpnienia powyzszychmaterialów powinny byó podane w
zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

1 .

$ e

W uzasadnionych przypadkach Komisja mo2e wnioskowaó o wyznaczenie do opracowania
opinii lub ekspertyzy specj alistów.
umowg na opracowanie opinii b4dz ekspeftyzy, ze specjalist4 proponowanym ptzez
Przewodnic zEcego Komisj i, zawiera Burmistrz miasta Jgdrzej owa.
opracowane na pismie opinie lub ekspertyzy powinny byó zlo2one w Wydziale
Zagospodarowania Przestrzennego na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

$ 1 0

1. obecni na posiedzeniu czlonkowie Komisji podpisuj4 listg obecnosci.
2' Komisja jest uprawniona do podejmowania rozstrzygnigó przy obecnoéci minimum 3 osób
3. W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub wigcej posiedzeniach do

quorum, zzastrzeAeniem ust. 2,zaliczeni s4 czlonkowie Komisjiprzy podjgciu
rozstrzygnigcia wymagana jest obecnosó tych samych czlonków Komisji.

$  1 l

1. Komisja w toku dyskusji winna opracowaó istotne elementy opinii.
2. Opinia Komisji winna zawieraé:

- ocenq jakoSci dokumentacji pod wzglgdem merytorycznym, technicznym,prawnym,
- wnioski

3. Przewodniczqcy upowaZniony jest do zredagowania opinii wynikaj4cej zprzeprowadzonej
dyskusji i poddania jej pod glosowanie czlonkom Komisji oraz do zredagowaniiprotokolu z
posiedzenia Komisji.
4. opinia Komisji ustalona jestprzez glosowanie;wzy równej liczbie giosów ,,za" i

,,przeciw" r ozstr zy ga glo s Przewodnicz4ce go.

2.

3 .



5 .

6

W przypadku, gdy czlonek Komisji jest jednoczeénie czlonkiem zespolu autorskiego
tozpatrywanego opracowania, na azas dyskusji w tym zakresie podlega wyl4czeniu zprac
Komisji i nie bierze udzialu w glosowaniu.
Protokól z posiedzenia Komisji podpisuje PrzewodniczEcy onz sekretarz.
W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje wigcej niZ jedno zagadnienie, opinig
sporzEdza siE dla kaZdego znichoddzielnie.

I
t .

$ 1 2

Zaudzial w Komisji jej czlonkom, niebgd4cym pracownikami Urzgdu Miejskiego w
Jgdrzejowie, przysluguje wynagrodzenie w wysokoSci 500 zl brutto (zlotych: pigóset
00/1 00) za jedno posiedzenie.
Podstaw4 do wypiaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest zawarcie umowy oraz
sporz4dzony i wystawiony rachunek.

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

$  1 3

Posiedzenia Komisji zwoiywane sqw zalelnoSci od potrzeb wynikaj4cych z terminów
zleconych opracowaú.

R , M I S T R Z

2.

1,,

,Fligutu Jgdrrejowa ,t/,/
, f -dvr,, ,  ' , .  -(1 '1 /  - .L(
mgr Marcin Piszczek )


