
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwr on ka-l-esz-czyny ZARZADZENIE Nr 692/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia4 grudnia 2019 roku

w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z po2n. zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 1945 zpo2n. zm.),

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Powolujg ,,Gminnq Komisjq Urbanistyczno - Architektonicznq" bqdqcq organem
doradczym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawach
planowania i zagospodarowania przestrzennego, w skladzie:

1. mgr inz. arch. El2bieta Grzelak;
2. m$ inZ. arch. Ewa Wacowska;
3. mgrLukasz Pomykol.

s2

Szczeg6lowy zakres zadai i zasady dzialania Komisji okre5la jej regulamin,
stanowiqcy zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s3

Za udzial w pracy i posiedzeniach Komisji czlonkom Komisji przysluguje
wynagrodzenie, okre6lone w zalqczniku do niniejszego Zarzqdzenia.

s4

Burmistrza Gminy i Miasta
r. w sprawie powolania

Czerwionka-Leszczy ny Nr 284 I 1 4
Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Traci moc Zazqdzenie
z dnia 9 lipca 2014
Architektonicznej.
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Zarzqdzenie ytchodzi w Zycie z dniem wydania
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czcrwtonka-Leszczyny

Zalecznik do Zatzadzenia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny Nr 692 z dnia 4 grudnia 2019 r.

2.

REGULAMIN
GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO.ARCHITEKTONICZNEJ

1.

s1

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna avana dalej,,Komisjq",
dziala na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny Nr ..... z dnia 4 grudnia 2019 roku.
Komisja jest organem doradczym Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
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1. Do zadafi Komisji nale2y:
a) przedstawianie wniosk6w i opinii przy pracach planistycznych, w tym przy

sporzqdzaniu studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego oraz plan6w i zmian fragment6w plan6w
zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. 22018 r. poz. 1945 z p62n. zm.), zwanej dalej ,,ustawq",

b) opiniowanie analizy aktualnoSci studium i plan6w miejscowych, zgodnie
z arl. 32 ust. 2 ustawy,

c) opiniowanie wniosk6w co do zgodnoSci planowanej
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i

Leszczyny,
d) w razie potrzeby dokonywanie wszelkich innych

z ustawy.

inwestycji z zapisami
Miasta Czenrionka-

dzialaf wynikajqcych

2. W przypadku zmian og6lnych przepis6w dotyczqcych zakresu dzialania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zadania okre6lone w ust. 1

zostanq dostosowane do tych zmian.
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1. Pracami Komisji kieruje przewodniczqcy, a w razie jego nieobecnoSci
zastepca przewod niczqcego.
Przewodn iczqcego oraz zastepce przewodniczqcego wybierajq spo6r6d siebie
na pierwszym posiedzeniu czlonkowie Komisji.
Komisja obraduje doraZnie i jest zwolywana na wniosek Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny lub przewodniczqcego Komisji, co najmniej
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
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Porzqdek posiedzenia przygotowuje Naczelnik Wydzialu Planowania
Przestrzennego.
W uzasadnionych pzypadkach, stwierdzonych przez Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny, czlonkowie Komisji mogq zostad zobligowani
do przedstawienia wniosk6w i opinii w formie pisemnej, bez organizacji
posiedzenia, z zastrzeZeniem koniecznoSci przedloZenia opinii ptzez co
najmniej dw6ch czlonk6w Komisji - za przedstawienie niniejszej opinii
przysluguje wynagrodzenie analogiczne do wynagrodzenia za posiedzenie.
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Dla wa2noici posiedzenia w pracach Komisji musi uczestniczyd, co najmniej
2/3 skladu Komisji.
Komisja podejmuje rozstrzygniqcie sprawy zwyklq wigkszoSciq glos6w.
Naczelnik Wydzialu Planowania Przestrzennego uczestniczy w pracach
Komisji bez prawa glosu.
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Ustala sig wynagrodzenie za udzial w pracy i posiedzeniu Komisji w wysokosci
550,00 zl brutto (slownie: pig6set piqcdziesiqt zlotych 0/100).
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Z posiedzenia Komisji ka2dorazowo sporzqdza sig protok6l.
Protok6l podpisujq wszyscy obecni czlonkowie Komisji oraz protokolant.
Obslu gq Komisji zapewnia \A/ydzial Planowania Przestrzennego.
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