
 

Uchwała nr O – 10 – II – 2010  

Krajowej Rady Izby Architektów 

z dnia 14 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie 

wprowadzenia jednolitego wzoru uchwały Okręgowej Rady Izby Architektów w sprawie 

tymczasowego wpisu na listę członków Izby osoby świadczącej usługi transgraniczne 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

na podstawie art. 33 pkt 2) w związku z art. 20a ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 

z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)  

 

Krajowa Rada Izby Architektów uchwala, co następuje: 

 

§1 

Wprowadza się jednolity wzór uchwały okręgowej rady izby architektów w sprawie 

tymczasowego wpisu na listę członków Izby osoby świadczącej usługi transgraniczne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia.  

 
 
 
 
 

Sławomir Żak         Waldemar Jasiewicz 
 

Prezes Krajowej Rady      Sekretarz Krajowej Rady 
 

 
 
 

Uchwałę otrzymują:  

1. Minister właściwy ds. budownictwa 

2. Okręgowe Rady Izby Architektów 

3. a/a 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Krajowej Rady Izby Architektów nr O – 09 – II – 2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. 
w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru uchwały Okręgowej Rady Izby Architektów w sprawie tymczasowego 
wpisania na listę członków Izby osoby świadczącej usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wzór uchwały 
Okręgowej Rady Izby Architektów w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Izby osoby 

świadczącej usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

___________________________________________________________________ 

 
Uchwała nr _________ 

___________ Okręgowej Rady Izby Architektów 
z dnia _________ 

w sprawie  
tymczasowego wpisu na listę członków_________ Okręgowej Izby Architektów osoby 

świadczącej usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

na podstawie  
art. 20a ust. 1, 2 i 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, 
poz. 42, z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 1 oraz art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.) 

postanawia się  
wpisać na listę członków ________________ Okręgowej Izby Architektów  
pod numerem __________ , 
na okres od dnia _______ do dnia _________ , 
Pana/Panią* ___________________________ , 
zamieszkał-ego/łą*______________________, 
który/która* zamierza wykonywać tymczasowo i okazjonalnie usługi transgraniczne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - __________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________ (rodzaj czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, oraz o miejsce 

i przybliżony termin ich rozpoczęcia, jeżeli zostały określone w oświadczeniu usługodawcy o zamiarze 
świadczenia usługi transgranicznej) 

 
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od 
uzasadnienia uchwały, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

 
Podpisy wszystkich członków okręgowej rady biorących udział w podjęciu uchwały 

 
Pouczenie: 
1. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w terminie 30 

dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Okręgowej Rady Izby Architektów. 
2. Usługodawca, który zamierza świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach po 

uzyskaniu tymczasowego wpisu na listę członków Okręgowej Izby, przedkłada 
oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej ponownie raz w roku.  

3. Po upływie okresu obowiązywania tymczasowego wpisu na listę członków Okręgowej 
Izby Architektów lub na skutek niedostarczenia w przeciągu kolejnego roku 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Okręgowa Rada Izba Architektów 
z urzędu dokonuje jego wykreślenia.  

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. adresat  
2. Minister właściwy ds. budownictwa  
3. a/a 

 
 

 

*
niepotrzebne skreślić 


