
ZARZADZEIMIE NR 59/2011

WbJTA GMIIMY NOWE OSTROWY

z dnia 20.12.2011 r.

w sprawie powotania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z pozn. zmianami) oraz art. 7 ust.l
pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pozn. zmianami) Wojt Gminy Nowe Ostrowy zarzqdza co nast^puje:

§1

1. Powotuje si^ Gminna, komisje. Urbanistyczno - Architektoniczna_ zwanq dale] ,,Komisja."
jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja dziatac b^dzie w sktadzie:

1. mgr inz. Wija tukomska - Przewodniczqca Komisji; wpis do Okre.gowej Izby
Urbanistow w Warszawie nr WA-363, upr. bud. Nr 115/94

2. mgr inz. arch. Barbara Brzeziriska- Kwasny - Wiceprzewodnicza_ca Komisji; wpis
do Okr^gowej Izby urbanistow w Warszawie nr WA-300

3. mgr inz. Elzbieta Rutkowska •• cztonek Komisji; wpis do Okr^gowej Izby
urbanistow w Warszawie nr WA-176

4. mgr inz. Piotr Kieszkowski - cztonek Komisji, Podinspektor ds. Gospodarki
Nieruchomosciami Urz^du Gminy w Nowych Ostrowach.

§ 2

OrganizacjQ oraz zasady dziatania Komisji okresla Regulamin stanowiqcy zata.cznik do
niniejszego zarz^dzenia.

§3

Wydatki zwia.zane z dziatalnoscia. Komisji pokrywane sa. z budzetu Gminy Nowe Ostrowy.

§4

Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podje.cia i podlega opublikowaniu na tablicy ogtoszeri
Urz^du Gminy i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowe
Ostrowy.

"Vdj t



Zaiqcznik do Zarzqdzenia Nr 59/2011

Wojta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 20.12. 2011 r.

REGULAMIN PRACY

GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHOTEKTONICZNEJ

§1-

l.Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zwana dalej ,,Komisja/'jest organem

doradczym Wojta Gminy Nowe Ostrowy w sprawach dotyczqcych planowania i

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy

2. Komisja powofana jest do opiniowania opracowari i spraw:

- projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego i projektow ich
zmian,

- projektow studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy i

projektu jego zmiany,

- analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i analizy zgodnosci miejscowego planu i

studium z przepisami prawa,

- koncepcji architektonicznych i urbanistycznych planowanych do realizacji na terenie

gminy,

- innych opracowari i spraw dot. problematyki urbanistyczno - architektonicznej.

§2.

l.Sprawy do rozpatrzenia przez Komisj§ zgtaszane mogq bye przez Wojta Gminy oraz

Przewodnicza_cego Rady Gminy.

2.0brady Komisji prowadzi przewodnicza_cy Komisji, a w przypadku nieobecnosci Z-ca

Przewodniczacego. Dla waznosci posiedzenia Komisji konieczna jest obecnosc trzech

cztonkow, w tym Przewodniczgcego.

3. W Posiedzeniu Komisji moga. uczestniczyc autorzy opiniowanego opracowania, stuz^c
wyjasnieniami; nie uczestnicz^ oni w gfosowaniu.



4. Komisja formutuje opinie i wnioski dot. rozpatrywanych opracowari i spraw w gtosowaniu
jawnym cztonkow Komisji oraz zaproszonych specjalistow i koreferentow. W przypadku
rownej liczby gtosow ,,za" i ,,przeciw", rozstrzyga gtos Przewodnicza_cego Komisji.

§ 3

5. Udziat w posiedzeniach Komisji cztonkow nie be.dqcych pracownikami Urzedu Gminy jest
odptatny:

a) Stawka za udziat w jednym posiedzeniu Komisji dla Przewodnicza_cego ba_dz
Wiceprzewodniczqcego w trakcie sprawowania zaste.pstwa wynosi 400,00 zt,-
netto /stownie czterysta ztotych 00/100zt netto/.

b) Stawka za udziat w jednym posiedzeniu Komisji dla cztonka Komisji wynosi
300,00,- zt netto /stownie trzysta ztotych 00/100 zt netto/.

c) Ptatnosc za posiedzenia Komisji dokonywana b^dzie po przedtozeniu rachunku
lub faktury.

§4.

1. Do zadari Przewodnicza.cego Komisji nalezy:

- dokonywanie wste_pnej oceny zgfoszonych spraw do rozpatrzenia, z prawem wnioskowania
do Wojta Gminy o zaproszenie do prac Komisji specjalistow, koreferentow oraz inwestorow,
jezeli sprawy be.dgce przedmiotem opiniowania uzasadniajq ich udziat,

- ustalenie porza_dku obrad Komisji,

- wnioskowanie o dokonanie wizji lokalnej w terenie w zaieznosci potrzeb,

- wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy z podaniem uzasadnienia w protokole z
posiedzenia Komisji

§5.

Przewidziane do opiniowania przez KomisJQ sprawy wraz z opiniami ba_dz stanowiskami
specjalistow i koreferentow, o ktorych mowa w § 3 powinny bye udoste_pnione cztonkom
Komisji co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Komisji.

§6.

W przypadku, gdy cztonek Komisji jest jednoczesnie cztonkiem zespotu autorskiego
rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega on wytqczeniu z prac
Komisji i nie bierze on udziatu w gtosowaniu.

§7.

1. Komisja w toku dyskusji winna opracowac istotne elementy opinii.

2. Przewodnicz^cy i Wiceprzewodniczgcy Komisji upowaznieni s$ do zredagowania
opinii w oparciu o ustalenia wynikaja.ce z przeprowadzonej dyskusji.



3. Protokot z posiedzenia Komisji stanowia.cy opinrtj Komisji dot. rozpatrywanej sprawy
podpisuje Przewodniczqcy i cztonkowie Komisji oraz zaproszeni specjalisci i
koreferenci uczestniczgcy w posiedzeniu.

§8.

Wszystkie watpliwosci wynikte w trakcie dziatalnosci Komisji nie obj^te zasadami zawartymi
w niniejszym regulaminie, b^da regulowanie przez Przewodniczacego Komisji
w porozumieniu z Wojtem Gminy.


