
BUn i isTRz
Mii ! ra Sule j6wek
woj nlzowiccki. ZARZADZETITE rrR 88M.0050.45.2014

BURMISTRZA MTASTA SIJLEJ OWEK

z dnia 2l marca 2014 r.

w spr.wie powolania Komisji Urbanistyczno-Architektotricznej Miasta Sulej6wek

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu pzeshzemym (tekst jednolity: z 2012r., poz. 647 ze ?llr.) orcz art. 30
ust. 1 ustauy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolilyi z 2013t., poz.
594 ze zn.) zarz4dza siQ, co nastQpuje:

$ 1. Powotuje siQ KomisjQ Urbanistyczno-ArchitektonicznqMiasta Sulej6wek,jako organ
doradczy Brmnistrza Miasta Sulej6wek w sprawach planowania i zagospodarowarua
przestzennego, zwanej dalej Komisja

$ 2. Siedzib4 Komisji jest Urz4d Miasta Sulej6wek przy ul. Dworcowej 55.

g 3. W sklad Komisji wchodz4:

1. Prz€wodnicz4cy Komisji - mgr inz. arch. Jolanta Urbanowska - rekomendacja
Okqgowej Izby Urbanist6w z siedzib4 w Warszawie (Nr czlonkowski WA - 290)

2, ZastpcaPnewodnicz4cego Kornisji -mgr inz. arch. Robert Jaworski rekomendacja
Olirqgowej Izby Urbanist6w z siedzibaw Warszawie (Nr czlonkowski WA - 071)

3. Czlonek Komisji - mgr inz. Teresa Golowicz - czlonek Okqgowej Izby Urbanist6w
z siedzib4 Warszawie (Nr czlonkowski WA - 41 I )

$ 4. Organizacjq i tryb dzialania Komisji okeSla regulamin, starowi4cy zalqcznik do
niniqszego zwz1dzewa.

$ 5. Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Kierownikowi Pracowni Urbanistycznej Miasta
Sulej6wek.

$ 6. Zarz4dzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulej6wek na
stronie www.suleiowek.pl oraz pnez w]'rrieszenie na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu
Miasta przy ul. Dworcowej 55 i wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
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Z,ala.czn.ik do zanadzenia Nr BBM.0050.45.2014
z dni,a2l marca2014 r.

REGULAMIN

KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
MIASTA SULEJdWEK

$r

Niniejszy Regulamin okrc*la zasady organizacji i tryb dzialania Komisji Urbanistycmo-
Architektonicznej Miasta Sulej6web zwanej dalej Komisja

$2

Komisjajest organem doradozym Burmistrza Miasta Sulej6wek w spmwaoh urbanistyki, planowania

i zagospodarowania przestrzennego omz architektury.

$3

1. Do zadai Komisji nalei,y w szczeg6lnoscr:
I ) opiniowanie projekt6w studium uwaruntowari i kierunk6w zagospodarowania

pzestrzennego gminy,
2) opiniowanie projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania przeshzennego,

3) ocena sporz4&anych analiz zmian 1{ zagospodarowaniu przestrzennych,
4) opiniowanie opracowai studialno-Fojekowych,
5) opiniowanie koncepcji architekonicaych,
6) proponowanie rozwi4zari w sprawach, o kt6rych mowa w pLl l-5.

2. Komisja rozpahuje problemy zglaszane prznz Burmistrza Miasta Sulej6wek, a tal:ze fioiL
z wlasnej inicjatywy kierowad uwagi i propozycje do organ6w gminy w sprawach dotycz4cych
zakrcsujej dzialania.

$4

l. Cz.lonkowie Komisji s4powot ryani i odwol''wani przez Burmistrza.
2. Zmiana skladu osobowego Komisji nastQpuje w drodze zatz4dzenia Burmistrza Miasta

Sulej6wek.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zwollwanych przez Burmisfiza Miasta Sulej6web

Kierownika Pracowni Urbanistycznej Miasta Sulej6wek lub Pzewodnicz4cego Komisji.
4. Terminy i tematyke posiedzei ustala w porozumieniu z Przewodnicz4cym Komisji Burmistrz

Miasta Sulej6wek lub Kierownik Pracowni Urbanistycanej.
5. Zawiadomienia o terminie, tematyce i miejscu posiedzenia Komisji winny byi dorQczon€

czlonkom Komisji wraz z materialami b€dqcymi przedmiotem obrad, co najmniej 7 dni przed

dat4 posiedzenia. Zawiadomienia mog4 byd przesylane pocztq elektroniczn4 na wskazane przez
czlonk6w Komisji adresy e-mail. Dopuszcza sip przesylanie poczt4 elektroniczn4 material6w
stanowiqcych przedmiot posi€dzenia.

6. obecni na posiedzeniu Komisji podpisuj4list€ obecnosci.
7. Komisja mo2e odbywad posiedzenia tylko w obecno3ci co najmniej 2/3 skladu.
8. Komisja obraduje w siedzibio Urzgdu Miasta Sulej6wek. Urzqd zapewnia obslugQ

administracyjne i technicznq Komisji.
9. Komisja moze dokonat wizji w terenie lub obradowad poza siedzib4UrzQdu.
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10. Do udzialu w posiedzeniach Komisji obowi4zni sq autoPry pEedstawianych opracowaf

urbanistyczryoh, bqdi Fojekt6w dokumont6w rozpatryrtanych na tyoh posiedzeniach, referujqc

tematyke opracowai omz udzielajqc niezbgdnych wyja6niei i dopowiedzi.
11. Na posiedzenia Komisji mog4 by6 zapraszani stosownie do potrzeb:

1) przedstawiciele administracji rz4dowej i samorzqdowej, organizacji spolecmych,
2) inwestorzy, jezeli koncepcje planowanych przez nich inwestycji bQda omawiane na

posiedzeniu,
3) przedstawiciele innych organ6w i inst,4ucji.

12. Uprau,nionymi do udziafu w g.losowaniu s4czlonkowie Komisji powolani przez Bu.mistrza

13. w przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos Przewodniczqcego.
14. Przewodniczqcy Komisji kieruje jej pracami, a w przt?adku jego nieobecnosci - Zast€pca

Przewodniczqcego Komisj i.
15. Stanowisko Komisji wymzane jest w formie opinii.
16. opini€ podpisuje Przewodniczqcy Komisji.
17. w przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje wiQcej niz jedno zagdddienie, opinie

sporzqdzane s4 odrgbnie dla kazdego zagadnienia.
18. Komisja zobowiq,zanajest do wydania opinii w ci4gu 14 dni od dnia posiedzenia.

s5

1. Za udzidl w posiedzeniu Komisji przysluguje wynagrcdzenie:
t) Przewodnicz4cy Komisji - 500 z.l brutto,
2) zastepcaPr"Ewodnicz4cego Komisji - 400 z'l brutto,
3) Czlonek Komisji - 300 zl brutto.

2. Podstaw€ do wyplaty wynagodzenia stanowi lista obecnoici.
3. wwlata wynagrodzenia nastQpuje w terminie 30 dni od daty odbycia posiedzenia.

4. Kodzty funkcjonowania Komisji pokrywane s4 z budzetu Miasta.

$6

Zmiana Regula$inu moze byd dokonana w trybiejego nadania.


