
 
U CH W A Ł A nr 19/2017 

Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 17 maja 2017 r. 

 

  Na podstawie art.19 ust. 2 i 3  oraz art. 20a ust.8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016. 1725  
z  późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: 
 
 

§1 
Na wniosek zainteresowanego, wpisuje się tymczasowo tj do dnia 31.12.2017r. na listę 
członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów  RP  Pana magistra architekta Rimasa 
Grigasa pod numerem  PD-0473. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z §2 Regulaminu okręgowych rad izb architektów, rada i prezydium rady podejmują 
swoje decyzje kolegialnie w formie uchwał. Do kompetencji rady izby – zgodnie z wymogami 
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2013 r.932 z  późniejszymi zmianami),  należy podejmowanie uchwał 
w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z  listy lub zawieszenia w 
prawach członka. Przedmiotową uchwałę o wpisie na listę członków podjęto na wniosek 
zainteresowanego, który jako obywatel państwa członkowskiego ( Litwa ) , posiadający 
kwalifikacje zawodowe architekta zamierza świadczyć na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
usługę transgraniczną. Weryfikacja dokumentów poświadczonych przez wnioskodawcę w 
kontekście przepisu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016. 1725  z  późniejszymi zmianami),  
pozwala stwierdzić, że wnioskodawca spełnia wymogi formalne do uzyskania wpisu. 
Datę końcową tymczasowego wpisu określono na podstawie oświadczenia wnioskodawcy , iż 
usługę zamierza wykonać w okresie listopad 2016 – grudzień 2017. 
 
 



 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w Warszawie  
00-193, ul. Stawki 2A w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Podlaskiej Okręgowej 
Rady Izby Architektów, ul. Waszyngtona 3 w Białymstoku. 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA PODPIS 

Barbara Sarna  Przewodnicząca PD ORIA RP  

Agnieszka Urszula Duda Zastępca Przewodniczącej  

Wojciech Lizurej Sekretarz  

Tomasz Rogala Skarbnik  

Alina Czyżewska-Saulewicz Członek  

Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza Członek  

Tomasz Walczuk Członek  

Przemysław Tryburski Członek  


