
UCHWATA nr 9

V|| Sprawozdawczego Krajoweg o  azdu |zby Architektów RP

z dnia 28 maja 20,1 I r .

w sprawie
przyjęcia programu działania |zby Architektów RP w zakresie strategii (kierunków

działań) w sprawach procesów |egis|acyjnych

Na podstawie ań' 31 pkt 11 ustawy z dnia
architeKów, inżynieróW budownictwa oraz
uchwa|a się co następuje:

15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
urbanistów (Dz. U. z 2OO1r. poz. 42, ze zm.\,

sl
1 ' V|l Sprawozdawczy Krajowy Ąazd |zby Architektów RP p|zyjmuje program działania
|zby ArchitektóW RP w zakresie strategii w sprawach procesów |egisIacyjnych.
2. Program, o którym mowa w ust 1 stanowi załącznikdo niniejszej uchwały.
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SEKRETARZ ZJMDU

arch. Kzysztof Ozimek
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Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia.

otrzymują:

1 .

2.
Minister Infrastruktury
ala

PRZEWoDN|czĄcY zJAz



Uzasadnienie:

obecnie funkcjonujący system p|anowania pŻestrzennego i regulacji procesu

inwestycyjnego w budownictwie wymaga gruntownej reformy. Reformy obejmującej całośó

MW systemu, ponieważ nie przystaje on zarówno do norm konstytucyjno-prawnych,
z których Wprost wynika status prawa do zabudowy (wie|okrotnie wywiedziony

W oŻecznictwie Trybunału Konstytucyjnego)' jak i do współczesnych po|skich i europejskich
rea|ióW Społeczno-ekonomicznych. Jest on bowiem tworem odziedziczonym po minionej

epoce gospodarczej państwa autorytarnego' stosowanym obecnie w gospodarce rynkowej
demokratycznego państwa prawnego. Dodatkowo został on do końca ,,rozmontowany''
w ostatnim zO-leciu poprzez polityczne zinstrumentalizowanie sfery legislacyjnej.

W rezu|tacie mamy do czynienia z postępujqcym odrywaniem się regu|acji prawnych od
WymogóW metodo|ogicznych i merytorycznych procesów, które tym regu|acjom pod|egają.

Skutkuje to coraz bardziej nieracjona|nym i niefunkcjona|nym działaniem tego Systemu
W ksztaftujących się obecnie procesach urbanistycznych i inwestycyjnych. Skutkuje również
patologicznym zbiurokratyzowaniem i rozrostem uznaniowości urzędniczej w reIacjach

inwestora z organami samorządowymi i ządowymi administracji pub|icznej, niespójnością
(czy wręcz sprzecznościami) oraz roz|egłością pzedmiotową przepisóW materialno.
prawnych. Dodatkowo cechuje się brakiem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na rynku
nieruchomości iW budownictwie, permanentną konf|iktogennoŚcią między nadmiernie
i|oŚciowo i przedmiotowo wykreowanymi ce|ami pub|icznymi, jak teŹ między tymi ce|ami,
a interesem pryWatnym. W efekcie znacznie osłabia to (|ub wręcz hamuje) społecznie
oczekiwane procesy wzrostu gospodarczego i postępu cywi|izacyjnego, w tym efektywność

iro|ę władzy pub|icznej w kształtowaniu warunków d|a rozwoju społeczno.ekonomicznych

aktywności niepub|icznych. Spzyja teŻ pogłębianiu się chaosu urbanistyczno.

architektonicznego, WyraŻającego się w szczegó|ności Wzrostem dekoncentracji zabudowy,
głównie w otoczeniu miast oraz b|okowaniu koniecznej pzebudowy struktury urbanistycznej

kraju odziedziczonej po Socja|izmie' W tym stanie Żeczy na|eży gruntownie zmodernizowac

całość systemu poprzez zredefiniowanie jego fundamentóW ustrojowych, a w sfeze
funkcjona|nej oparcie go o wymogi metodo|ogiczne procesu p|anowania, pĄektowania

i realizacji inwestycji.

Przedstawiony Krajowemu Zjazdowi mode| reformy systemu p|anowania przestŻennego

iregulacji procesu inwestycyjnego w budownictwie, tzw. ,,Kodeksu Budowlanego", ma

stanowió kryterium d|a |zby Architektów RP We Wszystkich działaniach |egis|acyjnych

dotyczących procesu pIanowania przestrzennego projektowania i realizacji inwestycji'



Załącznik do uchwały nr g Vl| sprawozdawczego K|ajowego Ąazdu |zby ArchitektóW RP
z dnia 28 maia 2011 r.

Program działania |zby Architektów RP w zakresie strategii (kierunków działań) w sprawach
procesÓw IegisIacyjnych

- model reformy systemu planowania przesttzennego i regulacji procesu inwestycyjnego w
budownictwie tzw,,Kodeksu Budowlanego".

Podstawą mode|u jest systematyka głównych e|ementÓw całego procesu od p|anowania
przestrzennego do reaIizacji inWestyc]i po|egajqca na rozrÓżnieniu dwÓch zasadniczych sfer:

sfbry planowania przestrzennego sfery lokalizacii, proiektowania i realizacii inwestvcii

RÓżnią się one co do istoty :

. sfera p|anowania usta|a reguły postępowania W okreś|onym obszarze, ma charakter prawno -
regulacyjny i stanowi uwarunkowania dla sfery lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji,
Podmiotem jest tu społecznośÓ a przedmiotem szeroko rozumiane Środowisko tei społeczności.

Powinna ona byÓ skonstruowana tak' Źeby poprzez regu|acje rÓfnego poziomu (krajowe standardy
urbanistyczne, lokalne standardy urbanistyczne, miejscowe przepisy urbanistyczne, miejscowe plany
zagospodarowania przestŻennego) oraz Wzajemnie się uzupe'łniające obszary regu|acji i kategorie
terenÓw (kontynuacji i ochrony zabudowy' przekształceń zabudowy' rozwoju zabudowy) regu|acjami
objęty został cały obszar gminy' oznacza to między innymi, że uwarunkowania d|a sfery |oka|izacji,
projektowania i rea|izaąi inwestycji będą istniały zawsze i wszędzie, co definitywnie |ikwiduje proces
ustalania przez organ administracji WarunkÓW zabudowy W trybie odrębnego postępowania
administracyjnego.
. sfera |oka|izacji, projektowania i rea|izacji inwestycji jest procesem, ktÓrego podmiotem jest inwestor
a przedmiotem, konkretny (mniej |ub bardziej złożony) zamiar inwestycyjny. Sfera ta ma charakter
specja|istycznego procesu' ktÓry słuŻy rea|izaąi inwestycji a rozstrzyga się popzez jej projektowanie.

Ta sfera powinna byÓ skonstruowana tak aby gwarantowaÓ poprawnośĆ i nieza|eżnoŚÓ
metodo|ogiczną imerytoryczną procesu projektowania irea|izacji inwestycji. Jej konstrukcja pownna
uprośció procedury powzez ograniczenie progÓw administracyjnych do jednej decyzji na przestŻeni
całego procesu |oka|izacyjnG-projektowego' z|oka|izowanej W takiej fazie, która jest właŚciwa d|a
rozstrzygnięć administracyjnych t.j. W fazie urbanistyczno-architektonicznej procesu projektowego.
załaczniki ''

1. schemat strukturalny Kodeksu Budowlanego
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OSWIADCZEN]E ARCHiTEKTA
o ZcoDNoścI PRoJEKTU 8U'..wYK

Z PROJEKTEM IJRB..ARCH.

OSwIADCZENI: ARCHITEKTA
c ZGo'NośĆJ REAL]fAcJ]

Z PRCJTKIiM BUDOWlANYM


