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Krajowej Rady |zby Architektów RP

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie

upoważnienia Prezydium KRIA do podjęcia decyzjiw sprawie złożenia wniosku do TK
w przedmiocle stwierdzenia niezgodnoścl $ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.' poz. 1278| z art.
14 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 21994 r., Nr 89,

poz. 414 ze zm.l orazz art. 5 ust. 'l i 2 ustawy z dnla { 5 grudnia 2000 roku o
samorządach architektów orazinżrynierów budownictwa (Dz. U. z2014, poz. 1946 t.j.)

Na podstawie art.33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), Krajowa Rada |zby Architektow RP
uchwa|a co następuje:

s1
Krajowa Rada |zby Architektow RR upowaŻnia Prezydium Krajowej Rady |zby Architektow
RP do podjęcia decyzji oraz ewentua|nego spoządzenia i wniesienia wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności s 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra
|nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wześnia 2014 r, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) z arl. 14
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414zezm.)o razzar t '  o razz  ań .5  us t .  1 i2  us tawyzdn ia  15  g rudn ia  2000 roku
o samorządach architektów oraz inŻynierów budownictwa (Dz' U. z 2014, poz. 1946 t. j.)
w zakresie w jakim uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury
obiektu są nadawane W ramach uprawnień konstrukcyjno - budowlanych pzez Po|ską |zbę
|nżynierów Budownictwa, bez spetnienia pzesłanek art, 14 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo
budow|ane oraz wbrew właściwości |zby Architektów RP do nadawania przedmiotowych
uprawnień oraz przyna|eżności samorządowej.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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