
 

 

UCHWAŁA NR 94/III/2018 

ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 30.03.2018 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji  Ds. Opiniowania I Uzgadniania 
Projektów Budowy, Przebudowy I Modernizacji Obiektów Sportowo-Piłkarskich    

 

 

Na podstawie § 30 ust. g, Statutu DolZPN, postanawia się co następuje: 

§ 1 

Zatwierdzono poniższy regulamin Komisji  Ds. Opiniowania I Uzgadniania Projektów Budowy, 
Przebudowy I Modernizacji Obiektów Sportowo-Piłkarskich: 

 
 

„REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI  DS. OPINIOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW 

BUDOWY, PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SPORTOWO-PIŁKARSKICH    
  

1. Komisja  liczy od 3 do 8 osób. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący, wice Przewodniczący, 
sekretarz oraz członkowie powoływani przez Zarząd Dolnośląskiego  ZPN. 

2. Pracami Komisji  kieruje Przewodniczący. 

3. Posiedzenia Komisji prowadzi i zwołuje Przewodniczący lub wskazany przez jego członek Zespołu. 
4. Posiedzenia Komisji są protokółowane przez Sekretarza, a obsługę biurową zapewnia pracownik 

etatowy Związku. 
5. Proces uzgadniania może być prowadzony zespołowo lub przez wyznaczoną osobę  

i przebiega następująco: 
a) inwestor, właściciel lub przedstawiciel biura projektowego nawiązuje kontakt z Przewodniczącym 

Komisji celem uzgodnienia dokumentacji jaka ma być przedłożona do uzgodnienia / składa wniosek 

dot. uzgodnienia; 
b) po zapoznaniu się z dokumentacją w wyznaczonym terminie odbywa się posiedzenie Komisji z 

udziałem przedstawiciela inwestora, projektanta oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką; 
c) w przypadku braku uwag lub wcześniejszym uzupełnieniu braków w dokumentacji zostaje 

potwierdzone pieczęcią wraz z podpisami projekt a w przypadku niezgodności lub sprzeczności z 

wymogami wynikającymi z prawa powszechnego lub przepisów Związkowych inwestor lub wskazana 
przez niego osoba zobowiązana jest do uzupełnienia przedłożonego projektu; 

d) w sytuacji potrzeby wyjazdu przedstawicieli Komisji na teren modernizowanego obiektu, miejsca 
gdzie będzie prowadzona budowa obiektu lub udziału w spotkaniu organizowanym przez inwestora 

koszty podróży pokrywa strona zapraszająca. 
6. Przed rozpoczęciem procesu uzgodnienia projektu budowy lub modernizacji wnioskodawca 

przedkłada Komisji dowód wpłaty zgodnie z Uchwałą nr 95/III/2018 Zarządu Dolnośląskiego  ZPN z 

dnia 30. 03. 2018.r. 
7. Uzgodniony projekt jednoznacznie wskazuje do jakiej klasy rozgrywkowej obiekt będzie 

dopuszczony po zakończeniu budowy lub modernizacji. 
8. Dokumentacja uzgadnianego projektu jest minimum w 2 egzemplarzach z czego jeden egzemplarz 

pozostaje w Dolnośląskim  ZPN. 

9. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Dolnośląskiego  ZPN w dniu 30. 03. 2018 r” 
 

§ 2 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Zarząd. 

        Prezes Dolnośląskiego ZPN 

                   Andrzej Padewski 


