
ZARZĄDZENIE Nr 67   

Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2004 r.  

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  

Gminy Zębowice oraz nadania jej regulaminu organizacyjnego 

  
Na podstawie art. 8 ust. Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717/ - zarządzam, co następuje 

  

§ 1 
Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, jako organ doradczy Wójta 

Gminy Zębowice w sprawie prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Zębowice, 

zwana dalej „Komisją” w składzie: 

  

1.      Ewa Oględzka 

2.      Krystyna Piecuch 

3.      Seweryn Krzymiński 

4.      Kazimierz Hryniów 

Na przewodniczącego wyznaczam pana Seweryna Krzymińskiego. 

  

§ 2 
Nadaję Komisji regulamin określający organizację oraz tryb działania stanowiący załącznik 

Nr 1 do Zarządzania 

  

§ 3 
Zobowiązuję Panią Monikę Nowak Urzędu Gminy w Zębowicach do zapewnienia obsługi 

administracyjno-biurowej Komisji 

  

§ 4 
Za udział w pracy i posiedzeniach Komisji członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe, według tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

  

§ 5 
Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane będą z budżetu gminy 

  

§ 6 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach oraz na 

stronie internetowej 

  

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

  

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Wójta Gminy Zębowice Nr 67  

z dnia 15 września 2004 r. 

  

  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej  

Gminy Zębowice 

  



§ 1 

1.      Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, zwana dalej „Komisją” jest organem 

doradczym Wójta Gminy Zębowice w sprawach prowadzenia polityki przestrzennej na 

terenie gminy, w tym uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2.      Niniejszy regulamin określa organizację i tryb działania Komisji. 

  

§ 2 

1.      W skład Komisji wchodzą powołani przez Wójta Gminy Zębowice członkowie z pośród 

których Wójt wyznacza przewodniczącego. 

2.      Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Wójta Gminy Zębowice w szczególności 

wyraża opinie o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

3.      Przewodniczący odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz. 

4.      Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewnia referat Rozwoju Gospodarczego 

Urzędu Gminy w Zębowicach. 

  

§ 3 

1.      Tematykę posiedzeń ustala Wójt Gminy Zębowice. 

2.      Zawiadomienie członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz 

zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji następuje w 

terminie siedmiu dni przed terminem posiedzenia. 

3.      Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani pracownicy Urzędu Gminy w Zębowicach, 

przedstawiciele sąsiedzkich gmin oraz innych instytucji. 

  

§ 4 

1.      Przewodniczący Komisji może wnioskować o opracowanie opinii lub ekspertyzy przez 

specjalistów spoza Komisji. 

2.      Opracowania na piśmie, opinie, ekspertyzy, o których mowa w ustępie 1 powinny być 

dołączone do zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji. 

  

§ 5 

1.      Na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności. 

2.      Posiedzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 75% członków. 

  

§ 6 

Z każdego posiedzenia Komisji zostaje sporządzony protokół zawierający przebieg 

posiedzenia oraz wnioski i opinie końcowe. 

  

§ 7 

Każdy członek Komisji ma prawo do wniesienia do protokółu zdania odmiennego. 

  

§ 8 

1.      Postanowienia Komisji podejmowane są w formie uchwał. 

2.      W przypadkach równej ilości za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

  

§ 9 

Protokół z posiedzenia podpisywany jest przez wszystkich obecnych członków Komisji i 

przedstawiony Wójtowi w terminie trzech dni od dnia posiedzenia. 


