
Protokół 4/14 
z posiedzenia Komisji Legislacyjnej 

w dniu 16 grudnia 2014 r. 
 
1. Otwarcie – Przewodniczący Piotr Andrzejewski – godz. 12:00 
1.1 Przyjęcie porządku obrad  

KL przyjęła porządek obrad po poprawkach. 

2. Sprawy organizacyjne : rozliczenie delegacji, rozliczenie kart Zestawienie 
dzienne pracy członka Komisji ds. Legislacji działającej przy Krajowej Radzie 
IARP 

3. Sprawozdanie z bieżących prac legislacyjnych 
P. Andrzejewski poinformował o stanowisku ws projektu Kodeksu budowlanego. Było 
opublikowane w Z:A.  
Sprawa Ep na spotkaniu zespołu w MIR – źle dobrany współczynnik, nie ma 
kategoryzacji budynków, do których można byłoby to stosować. MIR powołało 
podzespół, w który włączony był J. Gąsiorowski. 
J. Gąsiorowski omówił prace podzespołu. 
P. Gadomski przypomniał, że w poprzedniej kadencji KRIA występowała do PIIB z 
propozycją współpracy ws Ep. W związku z tym, że prace zwolniły, należałoby dać 
nowy impuls do MIR i rozpocząć współpracę z PIIB. Dodatkowo Dyrektywa 
energetyczna pozwala na ustalenie w każdym kraju optimum kryteriów, a nie 
wprowadza obowiązek stosowania najniższego współczynnika. 
Podsumowanie dyskusji: trzeba odświeżyć i zbadać dzisiejszą sytuację, wrócić do 
nawiązania współpracy z PIIB, skupić się na kategoryzacji. 
III transza deregulacji nie została jeszcze zakończona. Dot. ustawy o zabytkach i 
przeciwpożarowej. Na poziomie wojewódzkiego konserwatora zabytków co najmniej z-
ca konserwatora powinien mieć wykształcenie architektoniczne. W ustawie 
„przeciwpożarowej” rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych powinna być osoba z 
wykształceniem związanym z budownictwem. Czekamy na II posiedzenie komisji. 
Sprawa wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego.  Przedstawiono 
głoszone uwagi. 

4. Omówienie uwag i wniosków do aktów prawnych będących w trakcie konsultacji 
społecznych, nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nowelizacja Prawa Budowlanego, zmiana ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
P. Andrzejewski poinformował, że zmienił się Przewodniczący Komisji ds. kodeksu. 
Nowe założenia – tylko to co nie będzie kolidowało z wersją RCL w Sejmie, będzie 
włączone do kodeksu. W związku z toczącymi się pracami i napotykanymi 
przeszkodami padła propozycja, aby by kodeks podzielić na księgi. 



Wypracowane stanowisko ws Prawa budowlanego zostało złożone w komisji sejmowej. 
Aktualnie odbyły się 3 posiedzenia w Sejmie. Otrzymaliśmy tekst aktu jednolitego 
projektu. Przedstawił stanowisko IARP – pozwolenie na budowę jako zasada, wadliwe 
stosowanie obszaru oddziaływania obiektu, zabudowa wolno stojąca jako ograniczenie 
rejestry uzupełnione o dane projektanta, kategorię i wielkość obiektu. 
Poselski projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - to 
"punktowa" zmiana ws  wiatraków. Społeczny projekt zmiany Prawa Budowlanego dot. 
ogródków działkowych – umieszczenia definicji obiektów związanych z altanami na 
ogródkach działkowych. Istotne takie przekształcenia w ustawie, które będą szły w 
kierunku naprawy. 
Równolegle, z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wsczeto tzw. "małą" 
nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naszym celem 
powinno być wyodrębnienie segmentu projektowania urbanistyczno-
architektonicznego. 

5. KEZA 
P. Gadomski zwrócił uwagę, że po środowiskowej dyskusji należy powrócić do 
aktualizacji KEZA. Należy przygotować materiał na Zjazd. Przedstawił dotychczasowy 
materiał. Sędziowie ocenili projekt negatywnie i opracowali swój. Zjazd nie uchwalił 
nowego KEZA. W materiałach również standardy opracowane przez DSOIA. Zjazd 
ustalił, że KEZA ma być powiązane ze standardami. Pokrótce omówił całą procedurę z 
poprzedniej kadencji. Następnie omówiono zasady na jakich KEZA funkcjonuje. 
Ustalono, że dalsze prace będą trwały na podstawie projektu zeszłej kadencji. Projekt 
należy uaktualnić i dostosować do wprowadzonych deregulacją zmian. 

6. Ustalenia 

•  do 5 stycznia 2015 należy wnosić wstępne propozycje i uwagi do "małej" nowelizacji 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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