Zarządzenie Nr 162/PP/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 lutego 2018r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232 i poz. 2018 r. poz.130) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 i poz.1566)
zarządzam, co następuje:
§1.
Powołuję Miejską Komisję Urbanistyczno–Architektoniczną, zwaną dalej Komisją, jako
organ doradczy Prezydenta Miasta Słupska w sprawach planowania i zagospodarowania
przestrzennego, w składzie:
1) mgr inż. arch. Mirosław Zwolski – Przewodniczący MKUA,
2) mgr inż. arch. Jerzy Skołysz,
3) mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek,
4) mgr inż. arch. Joanna Szafarz,
5) mgr inż. arch. Mariola Rosa,
6) mgr inż. arch. Wiktor Janusz,
7) mgr inż. arch. Radosław Wiśniewski.
§2.
Organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
§4.
Traci moc zarządzenie Nr 104/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 lutego 2017r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

UZASADNIENIE
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073,1566)), Prezydent Miasta powołuje komisję
urbanistyczno-architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb
działania. Zgodnie z art. 8 ust. 6 powyższej ustawy organ ten składa się z osób posiadających
wykształcenie i przygotowanie fachowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką
planowania przestrzennego.
1. Wyjaśnienie potrzeb i celu wprowadzenia regulacji / zmiany.
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073,1566)), Prezydent Miasta powołuje komisję
urbanistyczno-architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i
zagospodarowania przestrzennego
2. Wykazanie przewidywanych skutków finansowych.
Podjęcie zarządzenia nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu. Zarządzenie nie będzie
skutkowało żadnymi negatywnymi skutkami społecznymi, natomiast pozwoli na planowe
i systematyczne uzgadnianie projektów i planów urbanistycznych.
3. Wskazanie źródeł finansowania.
Środki finansowe na wynagrodzenia członków MKUiA zarezerwowano w budżecie Wydziału
Polityki Przestrzennej na 2018 rok.

