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Wójta Gminy imielno

z dnia 22 lipca 2015 roku

REGULAMIN PRACY

Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Imielnie

91
l. Gminna Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna zwana dalej "komisją" jest organem
doradczym Wójta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Komisja powołana jest do:
a/ opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b/dokonywania ocen postępów w opracowaniu planów miejscowych,
c/dokonywania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
d/rozpatrywania problemów dotyczących ładu przestrzennego zgłoszonych przez
zainteresowanych.
3.Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być inne dokumenty i materiały
planistyczne, koncepcje urbanistyczno - architektoniczne, projekty architektoniczne,
programy rozbudowy systemów komunikacji i technicznego uzbrojenia terenów.
4.Komisja realizuje swoje zadanie uwzględniając przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy wykonawcze do w/w ustawy oraz przepisy ustaw
odrębnych, związanych z problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego.
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W przypadkach o których mowa w 91 ust. 2 i 3 zakres opinii Komisji powinien obejmować:
1. Sprawdzenia czy projekt spełnia wymagania wynikające z określonego wart. 2 pkt. 1 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązku uwzględnienia wymagań ładu
przestrzennego i wymagań funkcjonalnych, społeczno- gospodarczych, środowiskowych,
kulturowych oraz wymagań prawidłowego kształtowania struktur przestrzennych.

2. Sprawdzenie czy projekt spełnia inne merytoryczne wymagania określone w w/w ustawie
w tym w szczególności w przypadku studium wart. 10, w przypadku planu miejscowego art. 15
ust. 2 ustawy.

3.5prawdzenie czy projekt spełnia wymagania metodyczne tj. czy zawarte rozwiązania są
formułowane na podstawie:

a/ wystarczającego rozpoznania uwarunkowań rozwoju danego układu przestrzennego/ stanu
środowiska i cech danego układu przestrzennego, pożądanych celów rozwoju ich osiągania/
b/ analiz uwarunkowanych na określenie warunków rozwoju podstawowych działalności
społeczno -gospodarczych związanych z nimi elementów zagospodarowania terenu,
c/ syntezy uwzględniającej warunki funkcjonowania wszelkich rodzajów działalności i elementów
zagospodarowania danego obszaru, zapewniające zrównoważony rozwój układu przestrzennego
i ład przestrzenny.
4. Sprawdzenie prawidłowości końcowej formy zapisu studium bądź planu miejscowego

/precyzyjności zapisów, spójności tekstu i rysunku, spełnienie wymagań w zakresie zasad
techniki prawodawczej/o
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Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji.



•
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1.Tematykę i terminy posiedzeń - uwzględniając zgłoszone problemy oraz listę osób zaproszonych
do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący komisji.
2.Na posiedzeniu mogą być omawiane różne inne sprawy zgłoszone przez członków Komisji.
3.Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

95
W posiedzeniach komisji mogą brać udział autorzy i koreferenci opracowań a także zaproszeni
przedstawiciele innych organów i instytucji.

96
1. Komisja rozstrzyga sprawy w formie opinii.
2. Opinia komisji ustalana jest przez głosowanie. Przy równej liczbie głosów

rozstrzyga Przewodniczący Komisji.

97
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia komórka organizacyjna ds. gospodarki przestrzennej.

98
Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Wójt Gminy Imielno.

99
Za opinię projektu związanego z planowaniem przestrzennym przewodniczący otrzymuje 600 zł
brutto, natomiast członek komisji otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 500 zł brutto za
wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy.

910
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji jest wypłacone na podstawie listy obecności, oraz
protokołu z posiedzenia Komisji w terminie l4-tu dni od daty przekazania Referatowi Finansów
w/m.

911
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
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