Z A R Z 4 D Z E N I E NR ^ ' / 2 0 1 5
MARSZALKA

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 listopada 2015

w sprawie: powolania Wojewodzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
oraz ustalenia regulaminu okreslaj^cego organizacj^ i tryb jej dzialania.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . 2015 r. Nr 199 ze zm.) zarz^dzam, co nast^puje:

§1

1.

Powoluj? Wojewodzkq^ Komisj? Urbanistyczno - Architektoniczn^ zwan^ dalej
„WKUA", jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania
przestrzennego, urbanistyki i architektury.

2.

Sklad osobowy WKUA okresla zal^cznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

§2

1.

Do zadan WKUA nalezy formuiowanie opinii (uwag) dotycz^cych analiz, studiow,
koncepcji i programow, sluz^cych realizacji polityki przestrzennej i ksztahowaniu ladu
przestrzennego w wojewodztwie.

2.

W szczegolnosci WKUA opracowuje opinie w sprawach dotycz^cych:
1) planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa oraz planu zagospodarowania
przestrzennego poznahskiego obszaru metropolitalnego;
2) raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju wojewodztwa;
3) przestrzennych uwarunkowah i skutkow realizacji strategii rozwoju wojewodztwa;
4) oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
a w szczegolnosci obiektow infrastruktury spolecznej, technicznej, transportu,
turystyki oraz gospodarki wodnej, ktore zostaly ustalone w dokumentach przyJQtych
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rad^ Ministrow, wlasciwego ministra lub
sejmik wojewodztwa;
5) uwarunkowah przestrzermych realizacji programow regionalnych i innych
przedsi^wzi^c zwi^zanych z rozwojem wojewodztwa.

§3
1.

WKUA udziela wszechstronnej pomocy w tworzeniu i prowadzeniu polityki
przestrzennej wojewodztwa,
monitorowaniu zmian
oraz w ocenie stanu
zagospodarowania przestrzennego w wojewodztwie.

2.

Przedmiotem prac WKUA b^d^ materialy przedlozone przez Marszalka Wojewodztwa.
§4

Organizacj^ oraz tryb dzialania WKUA okresla regulamin stanowi^cy Zal^cznik nr 2 do
niniejszego zarz^dzenia.
§5
Obslug§ administracyjno - techniczn^ Wojewodzkiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej sprawuje Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

-

§6
Wykonanie zarz^dzenia powierza si^ Dyrektorowi Wielkopolskiego Biura
Przestrzermego.

Planowania

§7
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
§8
Traci moc Zarz^dzenie nr 14/2008 Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego, z dnia
19
marca
2008
roku,
w
sprawie:
powolania
Wojewodzkiej
Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu okreslaj^cego organizacj? i tryb
jej dzialania ze zmianami.

