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W odpowiedzi na pismo z dnia 9 rnaja 20'12 r', otŻymane w dniu 14 maja 2012 l'

W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji Żądowej
(znak: GMS_WP-173-142l12),lzba AlchilektóW RP poniżej przedstawia opinię W sprawie'

W ocenie lzby Architektów RP zaproponowane w powyżsŻym projekcie ustawy

zmiany podziału zadań pomiędzy dŻiałami administracji rządowej budzą pewne

Wątpliwości'
W pierwszej kolejności lzba ArchitektóW RP wskazuje' iŹ Wydzielenie zadań

administracji lządowej z zakresu zagospodarowania przestzennego na poziomie

krajowym i regionalnym oraz polityki miejskiej poprzez ich pŻeniesienie

z dotychczasowego działu ministra Właściwego do splaw budownictwa' gospodarki

przestlzennej imieszkaniowej do sfery kompetencjj ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego może negatywnie Wpłynąó na budowę spójnego systemu planowania

przestrzennego' W szczególności' zwróció uwagę na|eży ' iż konsekwencją

zaproponowanych zmian moŹe byó tak zaróWno utrudnienie koordynacji działań

W hierarchicznej strukturze administracji rządowej jak lównież zatarcie zakresóW

kompetencji i odpowiedzialności za tę sferę działalności.

lzba Architektów RP wskazuje ponadto' iż plzywołany W uŻasadnieniu do projektu

ustawy dokument 'Polska Polityka Architektoniczna'' (|l edycja' wrzesień 2011)' którego

lzba ArchitektóW RP jest współautorem, definiuje podstawowe kryteria, jekimi mllŚi

w naszej opinii charakteryzować się konieczny do wprowadzenia system planowania

przestrŻennego' Na|eżą do nich (lozdział 2. 
',system 

p|anowania przestrzennego''):

. ciągłość systemu, obejmującego w układzie hielarchicznym kraj' regiony,

metropolie, powiaty i gminy;

- sprzężenie zwrotne pomiędzy zapisami planóW Wszystkich stopni,
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. zapobieganie dalszej dewastacji pŻestrzeni popŻez zahamowanie procesu

dalszego rozlewania się Żabudqwy'

łzYmując z zadowoleniem fakt' Źe tak Ważny dla dalszych plac nad jakością

plzestŻeni dokument' jakim jest ,,Polska Polityka Architektoniczna"' uznany został

w pęesłanym uŻasadnieniu do ustawy za jedno ze żródeł reformy systemu planowania

i zagospodarowania przestrzennego, musimy zwrócić uwagę' że Wszelkie działania

zmielzające do rozbicia kompetencji i odpowiedzialności oraz utrudniające Wzajemną

koordynację przyjmujemy z niepokojem' Szczególnie niepokojące jest Wydzielenie

z jedno|itego zakresu p|anowania przestrzennego zadań polityki miejskiej, któlej W naszej

opinii nie sposób rozpatryWać W oderwaniu od zagadnień planowania i zagospodarowania
przestrzennego szczebla powiatowego igminnego' To Właśnie na styku tych szczebli
i zakresów merytorycznych mają miejsce największe patologie obecnego systemu.

Jak Wynika z przesłanych rnateriałów zagadnienia powyższe były tematem

konsultacji społecznych' z ża|em odnotowujemy' że Wśród Wymienionych organizacji

iśrodowisk zabrakło pŻedstawicieli samolządóW zawodowych architektóW oraz

ulbanistóW' Deklarujemy chęc uczestniczenia W plzyszłych spotkaniach merytorycznych

oraz konsultacjach pośWięconych tym zagadnieniom'

z powazdniem,
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