
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.408.2017 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Zdzieszowice oraz
nadania jej regulaminu.

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu u zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz.730 i 935 ) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, jako organ doradczy Burmistrza Zdzieszowic 
w sprawie prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Zdzieszowice, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Krzysztof Kafka - uprawniony urbanista;

2) Renata Klimek - uprawniony urbanista;

3) Artur Gasz - Zastępca Burmistrza Zdzieszowic;

4) Wiesław Paliwoda - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam pana Krzysztofa Kafkę.

§ 3. Na Sekretarza Komisji wyznaczam pana Wiesława Paliwodę.

§ 4. Ustalam regulamin określający organizację, wynagrodzenie oraz tryb działania Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Zdzieszowicach do zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej Komisji.

§ 6. Wydatki związane z działalnością Komisji pokryte będą z budżetu Gminy.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/1 Or Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2010r. 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz na stronie 
internetowej Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: 9248F8B9-E683-40DB-8A0C-0966A8AE7A93. Ogłoszony Strona 1



Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.408.2017 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Regulamin Pracy Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Zdzieszowice

§ 1. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zwana dalej „Komisją” jest organem doradczym 
Burmistrza Zdzieszowic w sprawach urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§2.1.  Komisja opiniuje projekty uchwal, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów związanych 
z urbanistyką, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz architektury i doradztwa organom gminy.

2. Obowiązkowo zaopiniowaniu przez Komisję podlegają projekty:

1) uchwał w sprawie przygotowania do sporządzenia, uchwalenia lub zmiany studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,

2) uchwał w sprawie przygotowania, uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. Komisja opiniuje i wyraża stanowisko na temat uwag zgłaszanych do projektu uwarunkowań i kierunku 
zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Komisja opiniuje i wyraża stanowisko na wniosek Burmistrza, Rady Miejskiej lub jej Komisji, a także 
z własnej inicjatywy w sprawach dotyczących zakresu jej działania.

§ 3. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji, po uzgodnieniu z Sekretarzem 
Komisji, który zawiadamia członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia.

§ 4. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w przypadku obecności, co najmniej 3 jej uprawnionych członków.

§ 5. Wszyscy obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu 
z posiedzenia.

§ 6. Sekretarz Komisji przy pomocy Przewodniczącego Komisji przygotowuje na piśmie protokoły z posiedzeń 
oraz projekty opinii Komisji a także prowadzi dokumentacją formalnoprawną Komisji.

§ 7. Ustala się wysokość wynagrodzenia członków Komisji Urbanisty czno-Architektonicznej w wysokości:

1. Przewodniczący Komisji - 700,00 zł (brutto) za każde posiedzenie Komisji.

2. Członkowie Komisji - 650,00 zł (brutto) za każde posiedzenie Komisji.

§ 8. Członek Komisji traci prawo do wynagrodzenia w przypadku jego nieobecności, bez względu na jej 
przyczyny.

§ 9. Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach biorą udział w jej 
pracach w ramach swoich obowiązków służbowych, czas pracy Komisji jest równoznaczny z czasem pracy 
w ramach ich stosunku do pracy w Urzędzie.
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