
ZARZĄDZENIE NR 2/14
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Gnojno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ 
doradczy Wójta Gminy Gnojno w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy 
Gnojno w następującym składzie: 

1) Karol Skuza; 
2) Agata Nowakowska-Buk; 
3) Zbigniew Klepacz; 
4) Sebastian Kiciński; 
5) Bożena Wawszczyk; 
6) Barbara Krawczyk.

§ 2. Prowadzenie i koordynację prac Komisji powierza się Przewodniczącemu wyłonionemu w drodze 
głosowania ze składu Komisji na jej pierwszym posiedzeniu. 

§ 3. Organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej określa regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Komisja będzie działać do odwołania. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 
Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 2 stycznia 2014 r. 

REGULAMIN 
GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ 

w Gminie Gnojno 

§ 1.  Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej „Komisją” jest organem doradczym i 
opiniodawczym w sprawach planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, występujących na 
obszarze gminy, w szczególności przy ocenie opracowanych projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, projektów planów zagospodarowania przestrzennego, projektów 
urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych oraz innych opracowań w wyżej wymienionym zakresie. 

§ 2. Regulamin określa w szczególności: 

1) organizację wewnętrzną Komisji; 
2) tryb działania Komisji (kwestie proceduralne); 
3) zakres wydawanych przez Komisję opinii; 
4) zasady wynagradzania członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu, a w zakresie nieuregulowanym 
Regulaminem stosuje się przepisy  Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2.  Komisja działa w siedzibie Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, w pokoju nr 18 
(sala konferencyjna) lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Komisji.

§ 4. 1. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez Wójta. 

2. Członkostwo w Komisji ustaje wskutek: 

1) odwołania członka przez Wójta; 
2) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka; 
3) śmierci członka. 

§ 5. 1. Sprawy do rozpatrzenia przez Komisję zgłaszane są przez: 

1) Wójta, a w przypadku nieobecności Wójta - Sekretarza Gminy; 
2) Przewodniczącego Komisji. 

2.  Prawo zgłaszania na ręce Przewodniczącego, do zaopiniowania przez Komisję spraw wchodzących w 
obszar kompetencji Komisji mają także: przewodniczący stowarzyszeń zawodowych skupiających 
specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego, projektowania architektonicznego i budowlanego, 
ochrony dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego i przyrodniczego. 

3.  Członkowie Komisji mogą zgłaszać swoje propozycje przedłożenia spraw pod obrady Komisji do jej 
Przewodniczącego.

§ 6. 1. Komisja działa w składzie powołanym przez  Wójta Gminy Gnojno. 

2.  W posiedzeniu Komisji powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji, w tym Przewodniczący 
oraz autorzy i koreferenci opiniowanych tematów, z zastrzeżeniem ust. 3 

3.  Komisja może obradować, jeśli obecnych jest co najmniej 3 członków Komisji, w tym 
Przewodniczący. 

4.  W pracach Komisji - w roli obserwatorów - mogą brać udział i zabierać głos w dyskusji upoważnieni 
przez Wójta przedstawiciele Urzędu Gminy w Gnojnie, bez prawa udziału w formułowaniu opinii końcowej 
Komisji; w pracach Komisji mogą uczestniczyć także inne osoby w przypadkach przewidzianych w 
niniejszym regulaminie. 
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5.  W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć osoby wskazane przez Przewodniczącego Komisji,                
po uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 

6.  Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza Komisji, którego każdorazowo wyznacza  
Przewodniczący Komisji. 

7.  W skład Komisji nie mogą wchodzić autorzy i osoby związane z opracowaniem opiniowanych 
tematów. 

8.  Terminy następnych posiedzeń Komisji wyznacza jej Przewodniczący w porozumieniu                        z 
Wójtem Gminy. 

9.  O posiedzeniu jej członkowie i inne osoby powinny być powiadomione pisemnie lub telefonicznie z 
podaniem tematów, które mają być przedmiotem wydania opinii. 

10.  Opracowania przedstawione do zaopiniowania Komisji referowane są na posiedzeniu Komisji przez 
ich autorów. 

11.  W sprawach szczególnie trudnych i złożonych, po przeprowadzaniu dyskusji, w głosowaniu jawnym 
Komisja może ustalić potrzebę  pozyskania dla danej sprawy dodatkowej opinii lub koreferatu; w tym 
przypadku  Przewodniczący Komisji przedstawia niezwłocznie Wójtowi na piśmie stanowisko Komisji wraz z 
uzasadnieniem. 

12.  Opracowany na piśmie koreferat, opinia lub ekspertyza (w razie potrzeby z materiałami graficznymi) 
powinny być złożone do Przewodniczącego Komisji w terminie co najmniej 7 dni przed ustaloną uprzednio 
datą posiedzenia. 

13.  Jeśli stanowisko Komisji Wójt Gminy Gnojno uzna za zasadne, zleca opracowanie dodatkowej opinii 
lub koreferatu i po ich otrzymaniu udostępnia Komisji. 

14.  Komisja określa swoje stanowisko w formie pisemnej opinii na podstawie przedłożonych materiałów, 
wystąpień autorów opracowań, koreferatów i dodatkowych opinii (jeśli takie były opracowane) oraz dyskusji. 

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

16.  Członkowi Komisji przysługuje prawo złożenia zdania odrębnego, które należy szczegółowo 
uzasadnić. 

17.  Opinię podpisują: Przewodniczący oraz pozostali członkowie Komisji biorący udział w postępowaniu 
opiniującym. 

18.  Opinię, po jej sporządzaniu i podpisaniu, Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy w 
terminie do 3 dni od jej ostatniego posiedzenia.

§ 7. Opinia komisji powinna zawierać: 

1) ocenę jakości opracowania pod względem merytorycznym i formalnym, w tym pod kątem spełniania  
wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.  647 za 
zm.), rozporządzeń wykonawczych i innych ustaw szczególnych, związanych  z problematyką planowania 
przestrzennego; 

2) wnioski.

§ 8.  Obsługę administracyjna i warunki techniczno-materialne pracy Komisji zapewnia Wójt Gminy 
Gnojno. 

§ 9. 1. Członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu Gminy w Gnojnie, za udział w pracach 
Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej umową cywilnoprawną. 

2.  Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest wpis na listę obecności oraz przedłożenie rachunku. 

3.  Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Gminy w Gnojnie, biorą udział w jej pracach w 
ramach swoich obowiązków służbowych; czas w pracy Komisji jest równoznaczny z czasem pracy w ramach 
ich stosunku pracy w Urzędzie. 

4.  Opracowanie niezbędnych opinii specjalistycznych, koreferatów i ekspertyz koniecznych do wyrażenia 
opinii przez Komisję wykonywane jest na koszt Gminy Gnojno.
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§ 10. 1. Zmiana Regulaminu może być dokonywana w trybie jego nadania. 

2.  Zmiana składu osobowego Komisji następuje w drodze zarządzenia Wójta.
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