
Zarządzenie  nr  53 /2015 

Burmistrza Ponieca 

Z dnia 6 lipca 2015r.  

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 

 

Na podstawie art.8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) zarządzam co 

następuje : 

§1 

Powołuję komisję urbanistyczno – architektoniczną, w składzie: 

 

1. Marek Bryl – członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistycznej 

2. Monika Pierożyńska - Semenków – członek Zachodniej Okręgowej Izby 

Urbanistycznej  

3. Daniel Zborowski – pracownik Urzędu Miejskiego 

4. Zdzisław Ambroży – pracownik Urzędu Miejskiego 

§ 2 

 

Komisja pełni rolę organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniec 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Ponieca 

 

/-/ Jacek Widyński 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia  nr 53 /2015 

Burmistrza Ponieca  

z dnia 6 lipca 2015 r 

 

 

Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

Niniejsza komisja działa na podstawie art. 8 ust. 3, 4 i 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) oraz zarządzeniu 

Burmistrza Ponieca Nr 53  z dnia  06 .07.2015r. 

 

§ 2 

 

Komisja działa na rzecz gminy Poniec. 

 

§ 3 

 

1. Komisja jest ciałem kolegialnym działającym przy Burmistrzu Ponieca. 

2. Siedzibą Komisji jest Urząd Miejski w Poniecu.. 

 

§ 4 

 

1. Komisja opiera swoją działalność na pracy swych członków 

2. Stałych członków Komisji powołuje i odwołuje Burmistrz Ponieca. 

3. Koszty działania Komisji pokrywa budżet gminy Poniec. 

 

§ 5 

 

Do prowadzenia swych spraw Komisja, w razie potrzeby, może zatrudnić pracowników w 

ramach umów cywilno-prawnych. 

 

Rozdział II 

Cele i tryb działania 

 
§ 6 

 
Celem działania komisji jest: 

1. pełnienie obowiązków organu doradczego w zakresie gospodarki przestrzennej 

zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

2. opiniuje projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniec. 

3. opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 

art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 



4. opiniuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, a także oceny 

postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnich programów ich 

sporządzania zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

5. dokonuje interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

wniosek Burmistrza Ponieca. 

6. Wykonuje inne prace powierzone przez Burmistrza Ponieca. 

 

§ 7 

 

Komisja realizuje swe cele wydając opinię na piśmie lub ustnie do protokołu w przypadku 

posiedzeń organów kolegialnych gminy Poniec. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 8 

 

1. Komisja składa się z 4 członków, w tym 2 stałych posiadających rekomendację 

właściwej Izby Urbanistów, oraz 2 powołanych z pracowników urzędu 

odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w gminie. 

2. Burmistrz Ponieca, w szczególnych przypadkach, może powołać członków niestałych 

pełniących funkcję ekspertów pomocniczych. 

 

§ 9 

 

1. Na czele Komisji stoi Przewodniczący, który wybierany jest spośród członków. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje jeden z jej 

członków. 

 

§ 10 

 

1. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji na wniosek Burmistrza 

Ponieca w zależności od potrzeb, informując pisemnie wszystkie zainteresowane 

strony. 

2. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Przewodniczącego Komisji. 

3. Przewodniczący Komisji może powierzyć czynności protokołowania innemu 

członkowi. 

4. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności członek 

przewodniczący obradom. 

 

§ 11 

 

1. Każdy członek Komisji ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego w 

wyborach na przewodniczącego Komisji. 

2. Każdy członek Komisji ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Komisji 

oraz zgłaszania opinii, wniosków i postulatów. 

 

 

 



§ 12 

 

Każdy członek obowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji, 

przestrzegania niniejszego regulaminu oraz działania zgodnie z najlepszą wiedzą w 

interesie publicznym, zachowania zasad obiektywności i bezstronności oraz etyki 

zawodowej. 

 

§ 13 

 

1. Opinie Komisji są wydawane na podstawie uchwał w terminie 7 dni od daty jej 

posiedzenia. 

2. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin wydania opinii wynosi 14 dni. 

3. Uchwały Komisji są ważne jeśli w posiedzeniu uczestniczy minimum 3 jego 

członków, w tym jeden posiadający rekomendację właściwej Izby Urbanistów. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub 

członka prowadzącego obrady. 

 

§ 14 

 

1. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie stali  posiadający rekomendację  

branżowych stowarzyszeń i samorządów zawodowych otrzymywać będą następujące 

wynagrodzenie: 

a. 300 zł brutto za posiedzenie Komisji 

b. 300 zł brutto za przygotowanie pisemnej oceny lub opinii, 

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzeń jest: 

- lista obecności oraz umowa cywilnoprawna dotycząca uczestnictwa w pracach 

Komisji ( pkt 1 a ) 

- umowa cywilnoprawna podpisana przez Burmistrza ( pkt 1b ) 

 

§ 15 

 

Członkostwo w Komisji ustaje na skutek: 

1. dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie do Burmistrza Ponieca w 

terminie minimum 30 dni, 

2. śmierci członka 

3. odwołania członka przez Burmistrza Ponieca. 

 

Rozdział IV 

Ustalenia końcowe 

 

§ 16 

 
1. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Komisji następuje w drodze zarządzenia 

Burmistrza Ponieca. 

2. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Burmistrza Ponieca. 

 

§ 17 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


