
ZARZADZENIE NR 11/240/10
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Na podstawie art. 8. ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póznozm.), zarzadzam co nastepuje:

§ 1
Powoluje 6 osobowa Gminna Komisje Urbanistyczno - Architektoniczna zwana dalej G.K.U.A., w
skladzie osobowym:

1. mgr Stanislawa Brawata - rekomendowana przez Zachodnia Okregowa Izbe Urbanistów
2. mgr inz. arch. Ewa Oglecka - rekomendowana przez Zachodnia Okregowa Izbe Urbanistów
3. mgr inz.arch. Renata Klimek- rekomendowana przez Zachodnia Okregowa Izbe Urbanistów
4. dr inz. arch. Krzysztof Kafka - rekomendowany przez Poludniowa Okregowa Izbe

Urbanistów
5. mgr inz.MalgorzataBahryj- pracownik Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
6. inz. Krystian Smolka - kierownik Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji

§2
G.K.U.A. jest organem doradczym Wójta Gminy Tarnów Opolski w sprawach planowania i

zagospodarowania przestrzennego .

§3
Obsluge administracyjno-techniczna G.K.U.A. zapewnia Referat Gospodarki Terenowej przy
wspólpracy z innymi referatami Urzedu Gminy.

§4
Koszty funkcjonowania G.K.U.A. pokrywane beda z budzetu Gminy Tarnów Opolski, i obejmuja

przygotowanie opinii, referatów, wynagrodzenie czlonków Komisji za udzial w pracach Komisji

§5
Na przewodniczacego Komisji wyznaczam Pania Ewe Oglecka.

§6
Na sekretarza Komisji wyznaczam Pania Malgorzate Bahryj.

§7
Regulamin organizacyjny i trybu dzialania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej ustala
zalacznik do niniejszego zarzadzenia

§8
Wykonanie zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji.

§9
Zarzadzenie podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w TarnowiyQpolskim oraz na

stronie internetowej Urzedu Gminy.
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§ 10

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. w
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Zalacznik do Zarzadzenia Nr IV240/l0
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (G.K.U.A.)

§ 1
1. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej G.K.U.A. jest organem

doradczym Wójta Gminy Tarnów Opolski w sprawach planowania i zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnów Opolski.

2. W sklad G.K.U.A. wchodza osoby o wyksztalceniu i przygotowaniu fachowym zwiazane
bezposrednio z teoria i praktyka planowania przestrzennego, w tym co najmniej w polowie
skladu sa to osoby rekomendowane przez branzowe stowarzyszenia i samorzady zawodowe.

3. Do zadan G.K.U.A. nalezy w szczególnosci opiniowanie opracowan z zakresu planowania i
zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) studium uwarunkowafi i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów

Opolski,
3) innych, istotnych dla rozwoju gminy opracowan i rozwiazan o charakterze architektoniczno

- przestrzennym.

§2
1. Pracami G.K.U.A. kieruje przewodniczacy, w razie jego nieobecnosci zastepca doraznie

wybrany z grona czlonków Komisji
2. Przewodniczacy G.K.U.A. odpowiada za formulowanie ustalen z posiedzen oraz reprezentuje

ja na zewnatrz
3. Sekretarz sporzadza protokoly z posiedzen i rozpatrywanych spraw, prowadzi dokumentacje

zwiazana z dzialalnoscia Komisji

§3
1. Tematyke i terminy posiedzen ustala Wójt Gminy w uzgodnieniu z przewodnizcacym Komisji.
2. Zawiadomienie czlonków G.K.U.A. o terminie posiedzenia komisji wraz z jego porzadkiem

obrad i materialami winno nastapic co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. GKUA obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez Wójta Gminy w skladzie co najmniej

trzy osobowym z minimum dwoma czlonkami rekomendowanymi przez branzowe
stowarzyszenia i samorzady zawodowe.

4. W obradach G.K.U.A. moga uczestniczyc (bez prawa udzialu w glosowaniu):
Wójt Gminy Tarnów Opolski,
radni Gminy Tarnów Opolski,
projektanci opiniowanych opracowan,
inne zaproszone osoby.

4. Obsluge organizacyjno - techniczna komisji sprawuje pracownik Urzedu Gminy wyznaczony
przez Wójta Gminy.

§4
1. Opinie G.K.U.A. maja forme pisemna i podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosów obecnych

na posiedzeniu czlonków Komisji.
2. Opinie G.K.U.A. podpisuje przewodniczacy i sekretarz.
3. Czlonek Komisji który jest czlonkiem zespolu autorskiego rozpatrywanego opracowania nie

bierze udzialu w glosowaniu.
4. Protokól z posiedzenia G.K.U.A. podpisuja czlonkowie Komisji uczestniczacy w posiedzeniu.
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5. Dopuszcza sie dolaczenie do protokolu zdan odrebnych, w formie podpisanych zalaczników,
stanowiacych integralna czesc protokolu.

§5
1. W uzasadnionych przypadkach G.K.U.A. moze wnioskowac do Wójta Gminy Tarnów Opolski

o sporzadzenie koreferatu do opracowania stanowiacego przedmiot posiedzenia.
2. Koszty koreferatu pokrywane beda z budzetu Gminy Tarnów Opolski, na podstawie zawartej z

wykonawca umowy.

§6
l. Ustala sie wynagrodzenie czlonka G.K.U.A. - w wysokosci 415,50 zl brutto ( slownie: czterysta

szesnascie zlotych, piecdziesiat groszy ) za kazde posiedzenie Komisji zakonczone wydaniem
opmn.

2. Ustala sie wynagrodzenie za zredagowanie jednej opinii G.K.U.A.- w wysokosci 119,00 zl
brutto ( slownie: sto dziewietnascie zlotych) dla przewodniczacego lub wiceprzewodniczacego.

3. Czlonek G.K.U.A. traci prawo do wynagrodzenia w przypadku nieobecnosci na posiedzeniu
Komisji, bez wzgledu na jej przyczyny.

4. Czlonek Komisji który jest autorem rozpatrywanego opracowania jest wylaczony z udzialu w
pracach Komisji rozpatrujacej opracowanie i nie przysluguje mu wynagrodzenie za
uczestnictwo w posiedzeniu.

5. Na posiedzeniu Komisji czlonkowie podpisuja liste obecnosci, która wraz z podpisanym
protokolemjest podstawa do wyplaty wynagrodzenia.

§7
1. Rezygnacja czlonka Komisji z jej prac musi byc zgloszona Wójtowi Gminy Tarnów Opolski na

pismie, wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadku koniecznosci zmiany skladu G.K.U.A. Wójt Gminy odwoluje dotychczasowego i

powoluje nowego czlonka z uwzglednieniem wymogów przepisów ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80, poz.7l7z póznozm.) i
zasad niniejszego regulaminu.
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