zARzĄDzENIE
NR90/2012

wÓrłGMINY
Ż*nzrÓw
z dnia31grudnia
2012

- Architektonicznej
jej
Wsprawlepowołania
KomisjiUrbanistyczno
i usta|enia
regulaminu
Na podstawie
art.8 ust.3 i 6 ustawyz dnia27 marca2003r. o planowaniu
(Oz.U. Nr 80,poz.717ze zm.)orazart.30 ust.
przestrzennym
i zagospodarowaniu
(tj.0z.U.z 2001r.,Nr 142,
gminnym
1ustawy
z dnia8 marca
1990r.o samorzqdzie
poz.1591
zezm.):

WÓitGminyielazkÓw
- Architektonicznq
1. Powotuje
Gminnq
Komisję
Urbanistyczno
Wsktadzie:
_ przewodniczqcy,
a) mgrinz.arch.AdamGogo|ewskl
Zachodnia
lzbaUrbanistÓw,
nrcztonkowskl
Okręgowa
Z-21B
b) mgrMagdaKędziacztonek
Zachodnia
|zbaUrbanistÓw,
okręgowa
nrcztonkowski
Z_101
- cztonek
c) Zbigniew
Popiotek
- Architektonicznej,
2. Ustalaregulamin
i trybdziatanla
GminnejKomisjiUrbanistyczno
stanowiqcyzałqcz
nik do niniejszego zarzqdze
nia.
3. Zarzqdzenie
wchodzi
w zyciez dniempodjęcia.

Zatqcznik
do7arz4dzenia
WojtaGminy90lz012
z dnia31grudnia
2012

Regulamin
- Architektonicznej
Gminnej
Komlsji
Urbanistyczno
Wże|azkowie
$1
Niniejszy
ReguIamin
określa
organizację
i tryb dziatania
GminnejKomisjiUrbanistyczno
Architektonicznej
w Zelazkowie,
zwanej
dalejKomisjq.
$2
jest do ocenyprojektu
1. Komisjapowotana
zmiany StudiumuwarunkowaikierunkÓw
przestrzennego
zagospodarowania
planu
Gminy ZelazkÓworaz projektumiejscowego
przestrzennego
zagospodarowania
d|adziatek
nr58/10i 58/11
w miejscowości
WojciechÓwka.
jest do ocenyprojektu
f , Komisjapowotania
zmianyStudiumuwarunkowai kierunkÓw
przestrzennego
zagospodarowania
planu
Gminy Zelazkoworaz projektumlejscowego
przestrzennego
zagospodarowania
geodezyjny
d|adziatki
nr31l6w miejscowości
Biernatki,
obręb
Florentyna
$3
przezWÓjtaGminy,w tyminspektor
W sktadkomisji
wchodzq3 osobypowoływane
i odwotywane
ds.
gospodarki
przestrzennej
i czynÓwspotecznych.

s4

1. Komisja
opiniujeprojekty
dokumentÓw
i Wyrazastanowisko
nawniosekWÓjtai upowaznionych

pracownikÓw
Urzędu
Gminy,
RadyGminy
|ubjejkomisji,
a takzez wtasnej
inicjatywy.
propozycje
Komisjamozez wtasnej
inicjatywy
kierowaĆ
i
uwagi
do organÓwGminyw sprawach
jejdziatania.
dotyczqcych
zakresu

$s

przezjej przewodniczqcego,
1. Komisjaobradujena posiedzeniach
zwotywanych
ktÓry klerujejej
pracami.

2. Komisja
w siedzibie
obraduje
Urzędu
Gminy
ZelazkÓw.
UrzqdGminy
Ze|azkÓw
zapewnia
obstugę
administracyjnq
i technicznq
Komisji.
przypadkach
poza
3. W uzasadnionych
Komisja
mozedokonywaĆ
wizjiw terenie
lubobradowaĆ
siedzibq
Urzędu.
jeś|i
jest co najmniej
4. KomisjamozeobradowaĆ,
obecnych
2 cztonkÓwKomisji,W tym
przewodniczqcy.
$6
pracownikami
1. Członkowie
Komisji,
niebędqcy
Urzędu
Gminyotrzymuj4
za udziat
w pracach
przezInwesto
Komisjiwynagrodzen
ieptatne
ra.
pracownikami
2. Cztonkowie
Komisji,
będqcy
Urzędu
Gminybiorqudziat
w ramach
w jejpracach
jestrÓwnoznaczny
swoich'
obowiqzkÓw
stuzbowych,
czasW pracyKomisji
z czasempracyW
pracy
ramach
stosunku
w Urzędzie.
$7
przebieg
Z posiedzeri
komisjispisujesięprotokot,
dokumentujqcy
wnioski,
obrad,W szczegÓlności
jedenz cztonkÓw
przez
opinie,uwagii propozycje
Komisji.
Protokot
spisuje
Komisji,
wyznaczony
przewodniczqcego.

