
I

ZARZADZENIE nr 13 /2007
WójtaGminyBrochów
z dnia 03 wrzesnia 2007 roku

w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity w Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z pózniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717, z pózniejszymi zmianami)
z a r z a d z a I co nastepuje:

~

§ 1. Powoluje sie Gminna Komisje Urbanistyczno-Architektoniczna w Brochowie
zwana dalej "Komisja', jako organ doradczy w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennegow nastepujacym skladzie:

1) Halina Bauer - pracownik Urzedu Gminy Brochów.
2) Ewa Murawska - rekomendowana przez Okregowa Izbe Urbanistów z siedziba w

Warszawie,
3) Alicja Pejta -Jaworska - rekomendowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich

Oddzial Plock,
4) Maria Rojek - pracownik Urzedu Gminy Brochów,
5) Jolanta Zasuwa - rekomendowanaprzezOkregowaIzbeUrbanistówz siedzibaw

Warszawie,

§ 2. Ustala sie Regulamin okreslajacy organizacje i tryb dzialania Komisji, o której
mowa w §1 w brzmieniu jak w zalaczniku do niniejszego zarzadzenia.

§ 3.1 Wydatki zwiazane z dzialalnoscia Komisji pokrywane sa z budzetu Gminy z
dzialu 750 .

2.Czlonkom Komisji przysluguje wynagrodzenie w wysokosci 200zl brutto
(slownie: dwiescie zlotych brutto) za kazdy udzial w posiedzeniu Komisji.

~

§ 5. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Inspektorowi ds. budownictwa
planowaniaprzestrzennego i gospodarki gruntami.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia



Zalacznikdo Zarzadzenia
Nr 13 /2007
Wójta Gminy Brochów
z dnia 03 wrzesnia 2007r.

REGULAMIN
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

w Brochowie

I.Postanowienia ogólne
§ 1. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Brochowie dziala na

podstawieaktu powolania oraz w mysl art. 11, pkt 5, art. 17 pkt 6a, art. 32, ust. 2, ustawy z
dnia27marca2003r.oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717,
z pózniejszymizmianami) jako organ doradczy Wójta Gminy Brochów.

'7"» II. Zadania Komisji
§ 2. Zakres dzialania Komisji jako organu doradczego w sprawach zakresu

planowaniai zagospodarowania przestrzennego obejmuje:
1) Opiniowanie projektów studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania

przestrzennegogminy oraz zmian w studium,
2) Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz

zmian planów miejscowych,
3) Opiniowanieanaliz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
4) Nawniosek Wójta Gminy Komisja wydaje opinie w sprawach innych opracowan

studialno - projektowych dotyczacych zagospodarowania obiektów majacych istotne
znaczenie dla ladu przestrzennego i estetyki gminy.

~

III. Organizacja wewnetrzna oraz tryb i zasady dzialania Komisji
§ 3. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach.
2. Na pierwszym posiedzeniu powolani czlonkowie Komisji wybieraja sposród

siebie Przewodniczacego Komisji, Wiceprzewodniczacego Komisji i Sekretarza Komisji.
3. Przewodniczacy Komisji odpowiada za sformulowanie ustalen z posiedzen

Komisji oraz reprezentuje Komisje przed Wójtem Gminy Brochów.
4. Sekretarz Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad caloksztaltem

obslugi technicznej prac Komisji, w tym nad sporzadzaniem protokolów z posiedzen Komisji.

§ 4. 1. Tresc opinii Komisja przyjmuje zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci,
co najmniej 2 czlonków Komisji w tym Przewodniczacego

2. W sytuacji parzystej liczby czlonków obecnych, glos Przewodniczacego
Komisji liczy sie podwójnie.

3. Opinie Komisji moga zawierac wnioski o opracowanie ekspertyz i koreferatów
niezbednych do sformulowania opinii koncowych.

4. W posiedzeniach Komisji biora udzial autorzy i koreferenci opiniowanych
opracowan urbanistycznych.

5. Na posiedzenia Komisji moga byc zapraszani Radni oraz przedstawiciele
instytucji zainteresowanych problematyka opiniowanego opracowania.

§ 5. 1. O potrzebie zwolania posiedzenia informuje Przewodniczacego Komisji,
Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami.

2. Problematyke posiedzenia Komisji oraz sklad osób zaproszonych ustala
Przewodniczacy Komisji lub w jego zastepstwie Wiceprzewodniczacy Komisji w uzgodnieniu
z Wójtem Gminy Brochów.



3. Zawiadomienie (telefoniczne) czlonkówKomisjio terminie majacego sie odbyc
posiedzenia oraz zaproszenie osób przewidzianychdo udzialu nastepuje co najmniej na 3
dni przed data posiedzenia.

4. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisjeopracowania wraz z
ewentualnymiekspertyzami i koreferatami powinnybyc udostepnione do wgladu czlonkom
Komisjico najmniej na 1 dzien przed terminemposiedzenia.

5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia winno zawierac informacje o miejscu
udostepnienia dokumentacji,

§ 6. 1. Obecni na posiedzeniu czlonkowieKomisjipodpisuja liste obecnosci.
2. Quorum Komisjistanowia co najmniej dwie osoby sposród Czlonków Komisji,

w tymjej Przewodniczacy.

~

§ 7. 1. Komisjaw toku dyskusji winna opracowac istotne elementy opinii.
2. Przewodniczacy Komisjiupowaznionyjest do zredagowania opiniiw oparciu

o ustalenia wynikajace z przeprowadzonej dyskusji. Opinia jest przyjmowana przez Komisje
na posiedzeniu konczacym dana problematyke. Czlonkowie Komisjimoga zglaszac uwagi
do przedstawionej opinii,które odzwierciedlone sa w protokole Komisji.

3. Tekstopiniiw formieprotokoluKomisjipodpisujePrzewodniczacyKomisji.
4. W przypadkugdy Komisjarozpatrujenajednymposiedzeniuwiecejnizjedno

opracowanie,opinie sporzadza sie dla kazdego opracowania oddzielnie.

IV. Postanowienia koncowe

§ 8. Posiedzenia Komisji zwolywane beda doraznie w zaleznosci od potrzeb.

§ 9. Wszelkie dzialania Komisji powodujace mozliwosc zaciagniecia przez Gmine
zobowiazan finansowych, dokonywane sa po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Brochów.

§ 10 Czlonkowie Komisji zobowiazani sa do zachowania tajemnicy sluzbowej
w zakresie przez prawo przewidzianym.

§ 11. Zmiany w tresci regulaminu moga byc dokonywane w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.

§ 12. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Wójt Gminy Brochów.
".


