
ZARZĄDZENIE NR 102/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej Komisją, jako organ doradczy 

Prezydenta Miasta Katowice, w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Członków Komisji powołuje Prezydent na czas trwania swojej kadencji. Skład osobowy komisji 
określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja jest powołana w celu wydania opinii dotyczących projektów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, a także w celu wykonywania innych zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pełni również rolę organu doradczego w innych 
sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniu przestrzennym oraz architekturą, w zakresie 
wskazanym przez Prezydenta Miasta Katowice.

§ 4. Organizację oraz tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 5. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu miasta, w ramach środków 
finansowych będących w dyspozycji Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

§ 6. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego do stosowania 
zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 909/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2004 r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2019 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 8 stycznia 2019 r.

Skład osobowy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Katowicach

A. Członkowie zwyczajni:

1. Przewodniczący Zbigniew Kamiński
2. Wiceprzewodniczący Stanisław Lessaer
3. Członek Komisji Iwona Batkowska
4. Członek Komisji Maciej Borsa
5. Członek Komisji Piotr Buśko
6. Członek Komisji Krzysztof Kafka
7. Członek Komisji Mikołaj Machulik
8. Członek Komisji Stanisław Niemczyk
9. Członek Komisji Piotr Średniawa

B. Członkowie nadzwyczajni:

1. Członek Komisji Andrzej Cebula
2. Członek Komisji Tomasz Konior
3. Członek Komisji Piotr Trybuś

Id: 09EE6467-189F-416A-A6DA-F672CC282D4A. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2019 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 8 stycznia 2019 r.

Regulamin pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Katowicach

§ 1. 1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zwana dalej Komisją jest organem doradczym 
Prezydenta Miasta Katowice w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja jest powołana w celu wydawania opinii dotyczących projektów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów, a także w celu 
wykonywania innych zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Komisja pełni również rolę organu doradczego w innych sprawach związanych z planowaniem 
i zagospodarowaniem przestrzennym oraz architekturą w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta 
Katowice.

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący 
Komisji.

4. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz.

5. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Sekretarza Komisji, który odpowiada za przygotowanie 
protokołu i opinii z posiedzenia Komisji.

6. Udział w posiedzeniach członków Komisji jest odpłatny w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia 
za pracę za każde posiedzenie, z zastrzeżeniem punktów 1, 2 i 3,

1) udział Przewodniczącego w posiedzeniach Komisji jest odpłatny w potrójnej wysokości wynagrodzenia
Członka Komisji,

2) w przypadku nieobecności Przewodniczącego udział Wiceprzewodniczącego w posiedzeniach Komisji jest
odpłatny w potrójnej wysokości wynagrodzenia Członka Komisji,

3) udział Sekretarza w posiedzeniach Komisji jest odpłatny w podwójnej wysokości wynagrodzenia Członka
Komisji.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji na wniosek Prezydenta Miasta 
Katowice w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. W posiedzeniach dotyczących bieżących spraw z zakresu 
działania Komisji uczestniczyć będą członkowie zwyczajni Komisji. Członkowie nadzwyczajni Komisji będą 
uczestniczyć w posiedzeniach Komisji w zależności od potrzeb wynikających z zakresu omawianych spraw. 
Opinię dotyczącą przedmiotu posiedzenia Przewodniczący Komisji dostarcza Prezydentowi Miasta Katowice w 
terminie 21 dni od otrzymania wniosku. W szczególnych sprawach nie dotyczących projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Prezydent Miasta Katowice może wnioskować o wyznaczenie krótszego terminu 
zorganizowania posiedzenia i przedstawienia opinii.

2. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz jednostek 
organizacyjnych Miasta Katowice, a także przedstawiciele innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych organów i instytucji, odpowiednio do przedmiotu posiedzenia.

3. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

4. W posiedzeniach Komisji bierze udział przedstawiciel Prezydenta Miasta Katowice.

§ 3. 1. Listę zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji osób nie będących pracownikami 
Urzędu Miasta Katowice ustala Przewodniczący Komisji po uprzedniej akceptacji Prezydenta Miasta 
Katowice.

2. Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej posiedzeniach, powinni być zawiadomieni 
o terminie posiedzenia Komisji, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
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§ 4. 1. Ekspertyzy, koreferaty lub opinie niezbędne dla prac Komisji, mogą być powierzone do wykonania 
zarówno Członkowi Komisji, jak również osobie nie będącej Członkiem Komisji -  za zgodą Prezydenta Miasta 
Katowice, na zlecenie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

2. Opracowane na piśmie ekspertyzy, koreferaty lub opinie powinny być złożone w Wydziale Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

§ 5. 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z ekspertyzami, koreferatami lub 
opiniami powinno być udostępnione do wglądu Członkom Komisji co najmniej na 3 dni przed terminem 
posiedzenia.

2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu 
o posiedzeniu Komisji.

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

2. Komisja przyjmuje stanowisko w sprawach należących do zakresu jej działania w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej pięciu osób wchodzących w skład Komisji, w tym 
Przewodniczącego Komisji lub pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. W przypadku równowagi głosów o stanowisku rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji lub pod jego 
nieobecność Wiceprzewodniczącego Komisji.

§ 7. 1. Protokół z posiedzenia Komisji i opinię podpisuje Przewodniczący Komisji lub pod jego 
nieobecność Wiceprzewodniczący Komisji oraz Sekretarz, a opinię także wszyscy obecni na posiedzeniu 
Członkowie Komisji.

2. 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.

3. Komisja obraduje w siedzibie Urzędu Miasta Katowice. Obsługę administracyjno-techniczną Komisji 
prowadzi Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1830865507 
Imię: Marcin Tomasz 
Nazwisko: Krupa 
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 8 stycznia 2019 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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