
Zatsjcznik nr 1 do Zarzadzenia nr . * . ® z dnia

REGULAMINU PRACY
•

GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

§1

Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna jest organem doradczym Wojta Gminy
Popielow w sprawach gospodarki przestrzennej, a dotycz^cych planowania
i zagospodarowania przestrzennego obszarow gminy.

§ 2

llekroc w dalszej tresci regulaminu jest mowa o :
1. "Komisji" - nalezy przez to rozumiec Gminna^ Komisje Urbanistyczno - Architektoniczna^
2. "Planie" - nalezy przez to rozumiec beda_cy w trakcie opracowywania miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru gminy, dla poszczegolnych sotectw,
3. "Studium" - nalezy przez to rozumiec bed^ce w trakcie opracowywania studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru gminy.
3. "Autorze Projektu" - nalezy przez to rozumiec zespot projektantow lub firme, z ktora^ zawarto
umowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§3

Komisja na swoich posiedzeniach rozpatruje i analizuje problematyke miejscowych planow lub
studium zagospodarowania przestrzennego zgtaszanych przez Wojta Gminy.

§ 4

Komisja, opieraja_c sie na doswiadczeniu i fachowej znajomosci zagadnieh z zakresu
zagospodarowania przestrzennego, dba o zapewnienie w rozpatrywanych planach /studium/
warunkow stwarzaja_cych mozliwosc rozwoju Gminy w kazdej dziedzinie, zachowanie wymogow
wynikaja_cych z planu zagospodarowania i strategii wojewodztwa opolskiego oraz zachowanie
wymogow wynikaj^cych z przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisow szczegolnych, a dotycz^cych problematyki planow /studium/.

§5

1) Przewodnicza_cy Komisji reprezentuje Komisje na zewnajrz i odpowiada za tresc
sformutowaii decyzji i ustaleh Komisji.
2) Przewodnicz^cy Komisji - uwzgl^dniajqc zgtoszon^ problematyke w sprawach

planowania przestrzennego - ustala tematyk? i termin posiedzenia Komisji oraz
list§ osob, ktore winne bye zaproszone do udziaiu w posiedzeniu Komisji.

3) Przewodnicz^cy Komisji - w przypadku uznania przez Komisje za konieczne
- wskazuje specjalistow do opracowania koreferatow, ekspertyz i opinii do
przedtozonych planow.
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§6
1) Sekretarz Komisji odpowiada za:

- nadzor nad catoksztattem obslugi technicznej Komisji przy wspotpracy
z pracownikami Urz^du Gminy,

- sporza^dzanie protokoJow z posiedzeii Komisji,
- prowadzenie dokumentacji dotycza^cej prac Komisji.

2) Sekretarz Komisji zawiadamia o posiedzeniach Komisji cztonkow Komisji
i zaproszone osoby na pismie, w terminie co najmniej 7 dni przed terminem przewidzianego
posiedzenia Komisji.

§7

Ustalenia i decyzje Komisji przedstawiane 53 przez Przewodniczqcego
Komisji Wojtowi Gminy w celu podj^cia dalszych krokow w zakresie
realizacji ustalen Komisji.

§8

Na posiedzeniach Komisji moga. bye obecni:
- Radni Gminy Popielow oraz przedstawiciele Urz^du Gminy Popielow;
- zaproszeni przedstawiciele wtasciwych samorza^dow terytorialnych;
- przedstawiciele srodkow masowego przekazu;
- przedstawiciele instytucji i organow wskazanych przez Przewodnicz^cego
Komisji.
Obecni w/w przedstawiciele nie maja^ prawa udziatu przy podejmowaniu ustalen Komisji.

§9

W posiedzeniach Komisji, bez prawa udziatu w gtosowaniu, biora^ udziat autorzy projektow planow
i koreferenci opracowah projektow planu rozpatrywanych przez KomisjQ.

§10

1) Opracowane na pismie ekspertyzy, opinie, koreferaty, przewidziane do
rozpatrzenia przez Komisj^, winne bye ztozone w Urz^dzie Gminy
Popielow i udostQpnione cztonkom Komisji nie pozniej niz 5 dni przed
terminem posiedzenia Komisji.

2) Termin i miejsce udost^pnienia w/w opracowan podaje si? w zawiadomieniu
o posiedzeniu Komisji.

§11

Obecnosc cztonkow Komisji na posiedzeniach Komisji potwierdzana
i dokumentowana jest wtasnor^cznym podpisem cztonka na liscie obecnosci.

§12

Z obrad i posiedzeh Komisji sporzqdzany jest protokot z podpisem Przewodniczqcego
Komisji i Sekretarza Komisji.
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§13

Posiedzenia Komisji zwotywane 53 przez Przewodnicza.cego Komisji w miar§ potrzeb
zgtaszanych przez Wojta Gminy potrzeb.

§14

Wynagrodzenie cztonkow komisji za udziat w posiedzeniu:
1. Przewodnicza.cy Komisji i sekretarz komisji ( pracownicy referatu ITR Urzedu Gminy )
- nie otrzymuja_ wynagrodzenia,
2. Cztonkowie Komisji - 500,00 zt netto za kazde posiedzenie

Diomzy


