
ZARZĄDZENIE NR 22/2014
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2004 Starosty Rawskiego z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie powołania 
Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 5 i 6ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647; zmiany: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 
1238 i poz. 1446, z 2014 r. poz. 379 i poz. 768) zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno  -Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej 
mgr. inż. Mieczysława Tkaczyka

§ 2. W Zarządzeniu nr 4/2004 Starosty Rawskiego z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie Powołania Komisji 
Urbanistyczno - Architektonicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład Komisji powołuje się następujące osoby:

1) mgr inż. Jolanta Welc - Jędrzejewską z rekomendacją Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) mgr inż. Janinę Załuską z rekomendacją Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie,

3) mgr inż. Małgorzatę Killman z rekomendacją Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi,

4) mgr inż. Iwonę Michalak”;

2) Regulamin Komisji przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Józef Matysiak
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Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014

Starosty Rawskiego

z dnia 4 grudnia 2014 r.

Regulamin Komisji Urbanistyczno  - Architektonicznej
I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Rawie Mazowieckiej działa  na podstawie zarządzenia 
Starosty Rawskiego Nr 4/2004 z dnia 4 lutego 2004r. oraz w myśl art. 8 ust. 5, art. 17 pkt. 6a, art. 32 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647; zmiany: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i poz. 1446, z 2014 r. poz. 379 i poz. 
768) jako organ doradczy. Starosta w każdej chwili może znieść skład Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek 
któregokolwiek z członków.

II. Zadania Komisji

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie skierowanych do rozpatrzenia dokumentacji:

1. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na etapie sporządzania 
projektów zmian studium,

2. projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na etapie 
sporządzania projektów zmian studium,

3. projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na etapie sporządzania projektów planów 
miejscowych,

4. projektów zmian planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na etapie sporządzania projektów 
zmian planów miejscowych,

5. analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

6. innych opracowań studialno-projektowych dotyczących zagospodarowania przestrzennego w tym:

- projektów wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego,

- projektów opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego,

- koncepcji programowo-przestrzennych fragmentów poszczególnych miast i gmin,

- projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla 
przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla zachowania ładu przestrzennego na obszarze miast i gmin.

III. Organizacja wewnętrzna oraz tryb i zasady działania Komisji

§ 3. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach.

2. Na pierwszym posiedzeniu powołani członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego 
Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.

3. Odwołanie Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji następuje 
w tym samym trybie co powołanie.

4. Przewodniczący Komisji i Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają  za sformułowanie ustaleń 
z posiedzeń Komisji oraz reprezentują Komisję przed Starostą Rawskim

5. Sekretarz Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji 
w tym sporządzaniem protokółów z posiedzeń Komisji.

§ 4. 1. Treść opinii Komisja przyjmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech 
członków.
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2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy opiniowanych opracowań urbanistycznych.. Na posiedzenia 
Komisji mogą być zapraszani radni, przedstawiciele instytucji zainteresowanych problematyką opiniowanego 
opracowania, oraz środków masowego przekazu.

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Starosta, następne Przewodniczący Komisji.

2. Problematykę posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie 
Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Zawiadomienie wnioskodawcy i członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz 
zaproszenia osób przewidzianych do udziału następuje na siedem dni przed datą posiedzenia.

4. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowania powinny być udostępnione do wglądu członkom 
Komisji, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia z obowiązkiem przesłania opracowania członkom 
Komisji spoza Rawy Mazowieckiej.

5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia winno zawierać:

- informację o miejscu udostępnienia dokumentacji,

- uzasadnienie przyjętych rozwiązań w opracowaniu lub kopie opracowań.

§ 6. 1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.

2. Quorum Komisji stanowi trzech członków jej składu osobowego.

§ 7. 1. Komisja w toku dyskusji winna opracować istotne elementy opinii.

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji upoważnieni są do przyjęcia protokołu z posiedzenia 
Komisji oraz zredagowania opinii w oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji.

3. Tekst opinii podpisuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Komisji.

4. W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego 
opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału 
w głosowaniu.

5. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

6. W przypadku gdy Komisja rozpatruje na jednym posiedzeniu więcej niż jedno opracowanie, protokół 
i opinie sporządza się dla każdego opracowania oddzielnie.

§ 8. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 250 zł brutto (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych brutto), a Przewodniczącemu komisji 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto) za każdy 
udział w posiedzeniu bez zwrotu kosztów dojazdu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 10. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej

w zakresie przez prawo przewidzianym.

§ 11. Zmiany w treści regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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