
ZARZĄDZENIE NR  122/2015 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

 
z dnia 28 października 2015r. 

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla Gminy                      
i Miasta Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.8 ust.3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz.199 ze zm.) - 
 

zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną dla Gminy                          

i Miasta Jastrowie jako organ doradczy i opiniodawczy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie                            
w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Jastrowie w następującym składzie osobowym: 

1)  Pan Marcin Radeberg-Skorzysko -przewodniczący 
2) Pani Aleksandra Mikulska - członek 
3) Pan Piotr Kozłowski  - członek 

 
§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy; 

2) opiniowania projektów planów miejscowych; 
3) opiniowanie złożonych wniosków o sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 
4) opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany; 
5) opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, w tym badanie zgodności tych 
projektów z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań                            
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

6) opiniowanie projektów studium, planów miejscowych i sporządzonych do nich 
prognoz oddziaływania na środowisko przyrodnicze w trakcie opracowania; 

7) opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, aktualności 
studium i planów miejscowych, postępów w opracowaniu planów miejscowych                         
i wieloletnich programów ich sporządzania; 

8) opiniowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych: 
a) stanowiących wytyczne do sporządzenia projektów planów miejscowych; 
b) których konieczność wykonania wynika z ustaleń planu miejscowego; 
c) stanowiących podstawę do przygotowania  projektu decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub wynikających z ustaleń tych decyzji. 
9) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

jeżeli jest to uzasadnione skalą i charakterem danej inwestycji. 
 

§ 3. Organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 
dla Gminy i Miasta Jastrowie określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 



§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 
listopada 2003r. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Jastrowiu. 
 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Komunalnej. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

                                                                                                       
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
                  do zarządzenia Nr 122/2015 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
                  z dnia 28 października 2015r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla Gminy                      i 
Miasta Jastrowie. 

 

 
 
REGULAMIN  

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 

§ 1. 1. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna dla Gminy i Miasta Jastrowie, zwana 
dalej „Komisją”, działa jako organ doradczy i opiniodawczy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  w 
sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy                  i Miasta 
Jastrowie.  

2. Zakres zadań Komisji określa § 2 do zarządzenia Nr 122/2015 Burmistrza Gminy                   
i Miasta Jastrowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno 
– Architektonicznej dla Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 2. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) prowadzenie całokształtu problematyki związanej z funkcjonowaniem Komisji                         
i reprezentowaniem na zewnątrz, 

2) organizowanie i przewodniczenie obradom. 
3) wskazywanie specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i stosowne 

uprawnienia zawodowe do opracowania koreferatów, opinii lub stanowiska eksperta, 
określanie zakresu i terminu ich opracowania po przeprowadzeniu analizy rynku w/w 
usług, 

4) ustalanie, w zależności od tematu, potrzeby dokonywania wizji w terenie, 
5) prowadzenie dyskusji publicznej, 
6) przygotowywanie i przedstawianie wniosków oraz opinii, 
7) wnioskowanie o dokonanie zmian osobowych w składzie Komisji, 
8) zawiadamianie członków Komisji oraz zaproszonych gości o terminie i tematyce 

posiedzeń, a także o terminie i miejscu udostępniania do wglądu materiałów, 
9) udostępnianie do wglądu zainteresowanym członkom Komisji oraz zaproszonym 

gościom projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, koreferatów, opinii, 
referatów lub stanowisk ekspertów dotyczących przewidzianego do rozpatrzenia przez 
Komisję tematu, 

10) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i przesyłanie zainteresowanym 
stanowiska Komisji. 

11) przechowywanie bieżących akt Komisji i przygotowywanie ich do przekazania 
archiwum urzędu. 

 

§ 3. 1. Miejscem obrad Komisji jest Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu.  

2. Komisja zbiera się na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.  

3. Przewodniczący Komisji, za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, może 
powołać dodatkowo niezależnych ekspertów w celu przybliżenia specjalistycznych zagadnień 



będących elementami omawianego tematu, np. z zakresu ochrony środowiska, archeologii, 
zabytkoznawstwa, komunikacji, infrastruktury technicznej, itp. 

4. Komisja zajmuje stanowisko w formie opinii przedkładanej Burmistrzowi Gminy                      
i Miasta Jastrowie. Wypracowane stanowisko uznaje się za wiążące, gdy w pracach komisji 
brało udział co najmniej 2/3 składu komisji, w tym jej Przewodniczący. 

5. Komisja wyraża swoją opinię zwykłą większością głosów członków Komisji 
obecnych na posiedzeniu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

5. Podstawą do sformułowania opinii są przyjęte przez Komisję w głosowaniu,                   
o którym mowa w ust.5: 

− wnioski koreferentów i opiniodawców, w przypadku zlecenia ich opracowania, 
− wnioski członków Komisji zgłoszone ustnie lub na piśmie. 

6. Opinia nie musi zostać  sformułowana podczas jednego posiedzenia. Komisja może 
zwrócić się o przedłożenie dodatkowych materiałów wyjaśniających, zorganizowania wizji 
lokalnej w terenie lub dyskusji publicznej. 

7. W przypadku omawiania pracy autorstwa jednego z członków Komisji,  członek ten 
podlega wyłączeniu od głosowania.  

 

§ 4. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Urząd Gminy i Miasta                   
w Jastrowiu. 

 

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości: 
1) Przewodniczący – 475,00 zł brutto, 
2) członek –360,00 brutto. 

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do członków Komisji będących pracownikami Urzędu 
Gminy i Miasta Jastrowie.  

3. Wynagrodzenie wypłaca są na podstawie listy obecności na danym 
posiedzeniu 

niezależnie od czasu trwania posiedzenia.  
4. Podstawę dokonania rozliczeń stanowią odrębne umowy zawarte z 

członkami 
Komisji. 

5. Wynagrodzenie określone powyżej stanowi również rekompensatę 
wszystkich 
kosztów własnych członków Komisji, w tym kosztów dojazdu. 

6. Koszty działalności Komisji pokrywa budżet Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§ 6. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie spraw 
będących przedmiotem posiedzenia Komisji.  

 

 

 


