
Zarzqdzenie Nr I 3 3/2020

lldjta GminY Lqck

z dnia 9 grudnia 2020r.

w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej'

Na podstawie art. 33 ust. I i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.lJ. z 2020 r. poz.293) onz aft.30 ust. I ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.lJ. z 2020 r' poz' 713'), w zwiqzku z Uchwal4

RadyGminyl,4ckNrzUchwal4Nrxl|105/201gzdnia30grudnia2019r.oprryst4pieniu
do zniany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tr-Qck dla cz96ci wsi

N,qck zarz4dzam, co nastgPuje: 
6 1

powoluje Gminna Komisjg Urbanistycmo - Architektoniczn 4 zvtan| dalej ,,Komisja"

jako organ doradcry w sprawie opiniowania projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lqck dla czg6ci wsi tr'4ck'

W sklad Komisji wchodzq:

a) Malgorzata Cichocka - Urzqd Gminy w tr-4cku,

b) Tomasz Stefariski - Urz4d Gminy w tr-qcku,

c) Danuta Gierwatowska,

d) Alicja Jolanta KrYmowa.

$2

zasady oryanizacyjne dzialania Komisji zostaly okeslone w regulaminie pracy stanowi4cym

zal4cznik w I do niniejszego Zarz4dzenia.

$3
Zarz4dzpnie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Zhignieu Bi



Zal4cznik nr 1

do Zarz4dzenia nr 13312020

W6jta Gminy N'qck z dnia9 grudnia 2020 r.

Regulamin ProcY

Gminnej Komisii lJrbanistyczno - Architektonicznei

$r

Regulamin okeSla:

1. Organizzcjg znwngtrzn4 Komisji.

2. Przedmiot pracy Komisji.

3. Tryb dzialania Komisji.
4. Zakres wydanych przez Komisjg opinii.

5. Zxady finansowania pracy Komisji.

$2

l. Komisja dziala na podstawie niniejszego regulaminu'

2. Siedzib4 Komisji jest Urz4d Gminy w tr-4cku przy ul' Gostynifskiej 2'

$3

W sklad Komisji wchodz4 osoby powolane Zarz4dzeniem W6jta Gminy I-4ck'

$4

Komisja powolana jest do opiniowania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy tr-4ck dla czgsci wsi L4ck wg. Uchwaly Nr XI/105/2019 z dnia

30 grudnia 2019 r.

$s

NapierwszymposiedzeniuczlonkowieKomisjiwybieraj4spodr6dsiebie
Przewodnicz4cego Komisji.

Posiedzenia Komisji s4 jawne.
posiedzenia Komisji zwoluje Przewodnicz4cy Komisji przedstawiaj4c tematy, kt6re maj4

byi przedmiotem oPinii.

czlonkowie Komisji oraz inne osoby przewidziane (zaproszone) do udzialu w udziale

w posiedzeniu Komisji s4 zawiadomione o posiedzeniu na co najmniej 7 dni przed jego

terminem posiedzenia. Dopuszcza sig r6wnie2 powiadomienia telefoniczne lub pocztowq

elektroniczna.

1.

2.

3.

4.



W posiedzeniach Komisji bior4 udzial autorzy i koreferenci opracowai rozpatrywanyctl

na tych posiedzeniach.

Opracowania przewidziute do rozpatrywania przez Komisjg wraz z opiniami

s4 udostgpnione do wgl4du czlonkom Komisji w Referacie Planowania i Rozwoju'

Komisjamozeobradowa6,je2eliobecnychjestconajmniej3czlonk6wKomisji'wtym
Przewodnicz4cy.

l. Posiedzenie Komisji s4 protok6lowane

W macza P rzev.todnicz4cY Komisj i.

$6
przez Sebewza Komisji, kt6rego ka2dorazowo

2. Komisja wydaje swoje stanowisko w formie pisemnej opinii, uwzglgdnieniem wYnik6w

dyskusji.

3. Opinig podpisuj4 wsryscy

Komisji przysluguje Prawo

1.

uzasadnii.

W przypadku gdy czlonek Komisji jest jednocze6nie czlonkiem zespolu autorskiego

,oriurry*un"go opracowania, podlega on wyl4czeniu z prac Komisji i nie bierze udzialu

w glosowaniu.

Dokumenty z prac Komisji s4 przechowywane w Referacie Planowania i Rozwoju'

Obecni na posiedzeniu Komisji podpisujq listq obecnodci'

$7
PrzewodniczqcyKomisjijestupowaZnionydozredagowaniaopiniiwoparciuoustalenia
wynikaj4ce z przeprow adzonej dyskusji.

Opinia Komisji powinna zawieraO ocenq jakoSci dokumentacji pod wzglgdem

merytorycznym, technicmYm, Prawnym.

w miarg potrzeb czlonkowie Komisji zobowi4zani s4 do brania udzialu w posiedzeniu

Rady Gminy tr-4ck.

$8
Czlonkowie Komisji nie bgdqcy pracownikami Urzgdu, zaudzia| w pracach Komisji

otrrymujq wynagrodzenie:

a) Pani Alicja Jolanta Krymowa - 335,00 zl brutto za jedno posiedzenie,

b) Pani Danuta Gierwatowska - 335,00 zl brutto za jedno posiedzenie'

Podstaw4 wyplacenia wynagrodzenia jest wpis na listg obecno3 ci onz przedlo2enie

rachunku lub faktury.

czlonkowie Komisji, bgd4cy pracownikami Urzgdu, bior4 ud zial w iej pracach w ramach

swoich obowi4zk6w sluZbowych. Czas w pracy Komisji jest r6wnowdimy z czasem pracy

w ramach ich stosunku pracy w Urzidzie.

i wqircffrtra.h
frigniewgictc&i

czlonkowie Komisji, obecni na posiedzeniu' Czlonkowr

zlozenia zdania odrgbnego, kt6re naleiry szczeg6lowo

,l

o.

3.

t.

3.


