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Zarzqdzenie N 41n007
W6jta Gminy Starcza

z dnia 24.09.2OO7 r.

w sDrawie: Dowolania Gminnei Komisii Urbanistvczno-Architektonicznei

Na podstawie ad. 30 ust. I usta\ y z dnia 8 marca 1990r o samorz4dzie gminnlm (Dz.U.
2200bk nr 142, poz. I59l z p62n. zm.) w zwiqzku z afi. 8 ust. 3 ustawy z dria 27 marca 2003r
o planouaniu i zagospodarowaniu przestrzcnnym (Dz.U. nr 80, poz.7l7 z, p6ra. zm.)

zarz4):zam

$ l

Powolad Gminn4 KomisjQ Urbanistyczno-Architektoniczn4 w Starczy w skladzie:

1. El2bicta Grzciak - przcwodnicz4ca
2. Dawid Pijet -czlonek

$ 2
Przyj4a rcgulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej starowi4cy zalqczrik
nr 1 iarz4dzenia.

53
Tav4dzente wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalqczntk do zxz4dzenia
W6jta Gminy Starcza

REGULAMIN
Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

I Przedmiot dzialania komisji

Gminna komisja urbanistyczno-architelloniczna w Starczy zwana dalej GKUA
jest organem doradczym Wdjta Gminy w Starczy w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego a w szczeg6lno5ci:

l. opiniuje projekty studi6w uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy lub ich zmian
2. opiniuje projeky miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego
lub ich zmiany
3. opiniuje oceny aktualnodci plan6w i studi6w oraz wyniki analiz zrnian w
zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postgp6w
w opracowywaniu plan6w miejscowych i opracowane wieloletnie programy
ich sporzqdzani a
4. opiniuje koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, wybrane projel-ty
axchitektonicme lub in2ynienkie, programy rozbudowy system6w
komunikacji, uzbrojenia technicmego, projekty wewngtrznych akt6w
prawnych Rady Gminy zwiqzanych z gospodarkq przestrzennq
5. wnioskuje o podjEcie prac naukowych i badawczych po6wiqconych
problematyce zagospodarowania przestrzeni i architektury.

II. Sklad i organizacja pracy GKUA

I . W sklad GKUA wchodzq powolani przez W6jta Gminy: przewodnicz4cy
i czlonek.

2._ Komisja mo2e korzystad z pomocy ekspert6w i specjalist6w spodr6d
urbanist6w, in2).nier6w komunikacji, ekolog6w, projektant6w infrastrukury
i4r. w zaleZnorici od potrzeb.
3. Pracami komisji kieruje i prowadzi posiedzenia GKUA jej
przewodnicz4cy.
4. Przewodnicz4cy w porozumieniu z W6jtem Gminy:

l) zwofuje posiedzenia komisji
2) ustala porz4dek obrad
3) usrala odpowiedni do omawianego tematu sklad ekspert6w
i specjalist6w nie bqd4cych czlonkami GKUA
4) tll.ryznacza autor6w koreferat6w i pomocniczych opinii, okrejla ich
zakres i termin opracowania
5) decyduje o potrzebie wizji w ier€nie oraz ustalajej ewentualny termin
i miejsce



5. Wymaczony przez W6jta pracownik Gminy Starczy do obsfugi
technicznej komisji:

1) zapewnia wta3ciw4 organizacjg prac GKUA
2) protokoluje posiedzenia GKUA
3) prowadzi dokumentacjE komisji i dba o wlaSciwy obieg dok-ument6w

6. W posiedzeniu GKUA uczestnicz4: Przewodniczqcy oraz czlonek,
przedstawiciel inspiruj4cego opiniowanie tematu ( inwestora ), autorzy opinii
pomocniczych i koreferat6w oraz eksperci zaproszeni przez
przewodnicz4cego.
7. O terminie, miejscu i porzqdku posiedzenia GKUA zawiadamia siq jej
uczestnik6w statych i osoby zaproszone na 7 dni przed jego terminem. Wraz z
zawiadomieniem powinny byi rozeslane streszczenia rnaterial6w, opinii,
koreferat6w niezbEdnych dla przygotowania siq uczestnik6w do posiedzenia
komisji oraz wskazai naleZy miejsce i czas udostgpnienia tych material6w,
kt6rych powielenie lub inne opracowanie z pnlcz;yn technicznych nie bgdzie
moZliwe.
8. W przypadku, gdy posiedzenie nie mo2e sig odbyi w wyznaczonym
terminie, przewodnic?Ecy wymacza nowy termin w trybie okredlonym
w pkt. 7, z tym, 2e okres w;rprzedzaj4cego datg posiedzenia powiadomienia
mo2e byi skr6cony do 5 dni.

III. Formy dzialania GKUA
l. GKUA wyra2a swoj4 opinig w drodze glosowania jawnego, nyklq
wiqkszorici4 glos6w, statych cdonk6w obecnych na posiedzeniu.
W przypadku r6wnej ilo6ci glos6w rozstrzygajqcy jest glos przewodniczqcego
komisji.
2. Pisemn4 opiniE i wnioski komisji przygotoutje przewodniczqcy we
wsp6lpracy z czlonkami GKUA uczestnicz4cymi w posiedzeniu.
3. Opinie i wnioski komisji referuje W6jtowi Gminy Przewodlicz4cy
GKUA.
4. Opinie i wnioski komisji udostEpnia sig inicjatorom tematu, inwestorowi,
autorom I zaangazowanym w przygotowanie tematu ekspertom.
5. Pomstalym zainteresowan).m opinig i wnioski komisji udostgpnia siq na
ryczenie.

IV. Postanowienia koricowe
l. Obsiugg techniczno-organizacyjn4 GKUA zapewnia Urzqd Grniny

w Starczy-
2. Praca czlonk6w komisji jest bezptatna.


