ZARZĄDZENIE NR 17/2005
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie: powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządzam, co następuje:
§1

Powołuję Wojewódzką Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej „WKUA”, jako
organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i
architektury.
§2
1. Do zadań WKUA należy formułowanie opinii (uwag) dotyczących analiz, studiów, koncepcji i
programów, służących realizacji polityki przestrzennej i kształtowaniu ładu przestrzennego w
województwie.
2. W szczególności WKUA opracowuje opinie w sprawach dotyczących:
1) planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
planu zagospodarowania
przestrzennego bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego;
2) raportu o zmianach i stanie zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) przestrzennych uwarunkowań i skutków strategii rozwoju województwa oraz programów
regionalnych ,międzyregionalnych, międzynarodowych oraz innych przedsięwzięć
związanych z rozwojem województwa;
4) oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a w szczególności
obiektów infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, turystyki oraz
gospodarki
wodnej, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa.
§3
1. WKUA udziela wszechstronnej pomocy w tworzeniu i prowadzeniu polityki przestrzennej
województwa, monitorowaniu zmian oraz w ocenie stanu zagospodarowania przestrzennego
w województwie.
2. WKUA może wyrażać opinie na potrzeby organów samorządu województwa oraz właściwych
departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
3. Na pisemny wniosek organów administracji rządowej oraz innych jednostek samorządu
terytorialnego WKUA może wydawać opinie w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
Koszt sporządzania takiej opinii pokrywa wnioskodawca.
4. Przedmiotem prac WKUA będą materiały przedłożone przez Zarząd Województwa, członków
WKUA oraz inne podmioty za zgodą Marszałka Województwa.

§4
1. Skład WKUA stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Na Przewodniczącego WKUA powołuję Władysława Kubiaka.
§5
Organizację oraz zasady działania WKUA określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§6
Kadencja WKUA trwa cztery lata. Jednak nie dłużej niż do końca kadencji Sejmiku
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W trakcie trwania kadencji skład WKUA może ulec
zmianie. Zmiana składu WKUA następuje w takim trybie, w jakim jest ona powoływana.
§7
Obsługę merytoryczną WKUA sprawuje Departament Rozwoju Regionalnego.

§8
Wydatki związane z organizacją pracy, posiedzeniami i działalnością WKUA (w tym zwrot kosztów przejazdów
pozamiejscowych, przygotowanie materiałów na posiedzenie WKUA, formułowanie opinii i ich prezentacja) płatne
będą z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z działu 710, rozdział 71095, § 4210 oraz § 4300, nazwa
zadania: WKUA Urbanistyczno - Architektoniczna Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Waldemar Achramowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2005
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15.09.2005 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO - organizacja i tryb działania
§1
1. Praca WKUA polega na zapoznawaniu się z prezentowanymi problemami zagospodarowania
przestrzennego województwa, dokumentami, wyrabianiu opinii w trakcie dyskusji oraz formułowaniu
stanowisk w określonych sprawach.
2. Efektami pracy WKUA są opinie i stanowiska przygotowywane w ramach pracy WKUA i uchwalane
przez Komisję.
§2
1. Pierwsze zebranie WKUA zwołuje Marszałek Województwa.
2. Przewodniczącego WKUA powołuje Marszałek Województwa.
3. WKUA podczas pierwszego zebrania wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego, większością
głosów członków obecnych na zebraniu.
4. Funkcje Sekretariatu WKUA pełni Biuro Zagospodarowania Przestrzennego w Departamencie
Rozwoju Regionalnego.
§3
1. Przewodniczący WKUA:
1) zwołuje zebrania WKUA i im przewodniczy;
2) przygotowuje szczegółowy program zebrań i organizuje prace WKUA;
3) reprezentuje Komisję wobec Marszałka Województwa, Zarządu Województwa, Sejmiku
Województwa oraz w kontaktach zewnętrznych;
4) czuwa nad pracami WKUA i wnioskuje do Marszałka Województwa w sprawie zmian w jej składzie
osobowym.
2. W czynnościach wymienionych w ust. 1. Przewodniczącego wspomaga, a w przypadku jego
nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, zastępuje wiceprzewodniczący.
3. Sekretariat WKUA jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną WKUA, w szczególności:
1) przygotowanie porządku zebrania WKUA, w porozumieniu z Przewodniczącym;
2) zawiadamianie członków WKUA oraz zaproszonych osób o terminie i problematyce zebrania
WKUA;
3) przygotowanie i prezentację materiałów na zebraniach WKUA;
4) sporządzanie protokołów z zebrań WKUA;
5) prowadzenie dokumentacji pracy WKUA.
§4
1. Przewodniczący WKUA informuje o zwoływanych zebraniach WKUA Marszałka Województwa oraz
członków WKUA i Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Przewodniczący WKUA może zaprosić, w razie potrzeby do udziału w pracy WKUA ekspertów, nie
będących stałymi członkami WKUA, o ile ich wiedza na temat zagadnień będących przedmiotem obrad
WKUA jest istotna dla oceny rozpatrywanych zagadnień.
3. W zebraniu WKUA mogą także uczestniczyć inne osoby zainteresowane problematyką prac WKUA,
po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym WKUA.
4. Osoby nie będące członkami stałymi WKUA nie biorą udziału w głosowaniu.

§5
1. Podejmowane przez Komisję rozstrzygnięcia są uwidocznione w protokołach z posiedzeń.
2. Protokoły podpisuje prowadzący posiedzenie oraz sporządzający protokół.
§6
1. W celu wykonania określonych zadań WKUA powołuje Zespoły, w liczbie od 3 do 6 osób, ustalając
przedmiot ich działania oraz skład osobowy, w tym przewodniczącego zespołu.
2. Skład Zespołu w miarę potrzeby powinien odzwierciedlać skład całej WKUA.
3. W odniesieniu do pracy Zespołu obowiązują odpowiednio zasady określone w § 4 i 5.
4. W celu przygotowania wystąpień, opinii, koreferatów lub ekspertyz możliwe jest wskazywanie przez
Przewodniczącego lub Marszałka Województwa ich autorów spośród członków WKUA lub ekspertów
z zewnątrz celem przedstawienia na zebraniu WKUA lub Zespołu.
§7
1. Wydatki związane z działalnością WKUA pokrywane są z budżetu województwa.
2. Zamiejscowi członkowie WKUA otrzymują zwrot kosztów dojazdu na zebrania WKUA, w wysokości
równowartości ceny biletu II klasy pociągu pośpiesznego.
3. Podstawą zwrotu kosztów jest obecność na posiedzeniu udokumentowana podpisem na liście
obecności.
4. Płatne opracowania (opinie, referaty, ekspertyzy i inne wystąpienia) przygotowywane na
zapotrzebowanie zgłoszone przez Przewodniczącego WKUA lub Marszałka Województwa celem
przedstawienia na zebraniu WKUA powinny być zamawiane zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004r., Nr 19, poz. 177).

