KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 9 września 2021 r.
l.dz. 583/KRIA/2021/w
Pan
Adam Baryłka
Dyrektor Departamentu
Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii
Szanowny Panie Dyrektorze,
Zapoznając się z rezultatami konsultacji publicznych, przeprowadzonych przez Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt wpisany do wykazu prac
legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD253), z wielkim zdziwieniem przyjmujemy informację
zamieszczoną w tabeli zawierającej odniesienie do uwag, iż Izba Architektów zgłosiła uwagi po terminie.
Uprzejmie informuję, że Izba Architektów RP otrzymała pismo w ww. sprawie w dniu 4 sierpnia
2021 r. (data wpływu oraz data wysyłki ze strony sekretariatu MRPiT, załącznik nr 1) natomiast zgodnie
z treścią przedłożonego pisma, termin na zgłoszenie uwag do przedmiotowego projektu wynosił 21 dni,
zatem Izba Architektów RP po przeprowadzonych konsultacjach zarówno w 16 Okręgowych Izbach
Architektów RP, jak też po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag przez Krajową Radę Izby Architektów RP
oraz Komisję Prawa Inwestycyjnego, przesłała pismo z załączoną tabelą zawierającą szereg uwag
i propozycji w dniu 25 sierpnia 2021 r. (l.dz. 557/KRIA/2021/w, załącznik nr 3 i 4), a zatem nieprawdą jest
jakoby, zostały wniesione one po terminie.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Gwizdak, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
Załącznik nr 1 – korespondencja elektroniczna z sekretariatu MRPiT z dnia 4.08.2021 r. ws. przekazania projektu do
konsultacji
Załącznik nr 2 – pismo MRPiT ws. konsultacji publicznych ws. zmiany ustawy z dnia 3.08.2021 r.
Załącznik nr 3 – korespondencja elektroniczna IARP z dnia 25.08.2021 r., przekazująca pismo oraz tabelę z uwagami
Załącznik nr 4 – pismo IARP ws. konsultacji publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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