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\Ą slad za nlsz} ln 'stmo\ isk jem \ł nlcsionym do plojcktu lozporządzenia w spnwic samodzielnyoh
funkcji ieclrnicznych w buclowrrictwie pismąn 220/KRiA/2o]1^V w dniu 28 lipca br' ohcemy uzupeł nió
u agi dotyczące zapisów ś 15 ust' ] i]6ust. l' Zapis len sprowadZa zakres uplawnień budowlańych bez
ograniczcli w specjalnoś ci architckonicznej i koDstrukcino budowlanęj (1o "sporzldzanio prcleklu
archilekloniczno budavlanego", podczas gdy w pozostź ych częś cjach Ś ] 5 i 16 olaz $ 17 dot}czącyrr
wszystkich innych specialnoś cimo*,a jest o "pfojekloy,dniu obiektu hudavlunego'' ' Przy sz-czegół owej
analizic rych zapisów powstaie \Yątpli*'oś ć co do folmalnei Zgodnoś ci tego zapisu $ l5 Ust. l i ]6 ust. I 7
' a nie
ań' l2 i l3 Prawa Budowlanego. Z któlego wynika. e plzedmioten uprawnicń.iost projektowł ni€
cz]-nnoś ćsporządzanja projektu. W konsekwencji po\ł stajo oba\\'a o stosowanie Zawę a.jących. względem
delegacji ustawo\\,ei, intelpretacji Zakresu upft\\nięń (poPrzez hrdk w nin wszystkich (lział ań i cł nnoś Li
zv i ązanlth z projek lo\tanie n ohiektu budo\l Id n e{a).
W z.wiązku z 1yn wnosiny o kolektę t}ch apisólY !v sposób, który zachowując przy\!o]anie
"sporzq.1z(1nia prciektu.'''' odniesie Ien zakres "da proiek/o'l nid abiektu" eliminLljąo w 1en sposób Ww
rvątpliwoś ci'

s l5 Ust' 1 po\\,inien bŹnieć :
"tjprawnienid hudawlane w specialnoś ti drchit&lotlicznej bez oglaniczeń upra\rniajć ! do:
1) pł ojeklowania ohiekla budol,k neqo, w sztzególhoś ci spofz(]dząnid prciektu hudowlfihego' lub
2) kierowdnia robotd]]li hudowlanyni u-iqzanyni z ohiekten b doł lunyn|
w odniesienil! do ar&itekturv obiekh!."
s 16' ust' l powinien b lnieć
"L]pfawnienia huLbvlanc ł specjalnoś ci ko strukqjno-budowlanej bez oqfąniczeń uprdy'niajq do
1) prcjeklowani( ohieklu b tloł hnego, lu szczegóInoś ci sporzqdzdnid prcjektu architektonicznohudoł lunego' lub
2) kierov.nia robolafii budovlanyni zrĄ,iL!:dnymi z obieklen blk1ovl@! )
- w odńiesieniu do konstr kLj i ohieklu'
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