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ldz 125/KRIA/201ll/w

Pan

Robert Dzi$'iński

Glówny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 3 8/42

00-926 Warszawa

Dotvczv sora\\'v: No$,elizacii RozDorządzenia Ministra lnlrastrukturv w sDra\\'ie wzorów rci9s!!)Ą

wniosków o Dozwolenic na bud

lutcqo 2009 r' (Dz.U- Nt 23. p!a-!f5 Z p!ił.Ż!]')

sńr*l-"^x- Qa^ru |'ł)u1rł'ae ,
Krajowa Rada lzby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - wspierając działania

okręgowych Rad |ARP w zakresie prowadzoncgo nadzoru nad wykonywaniem zawodu

architekta' mających na celu zapewnienie prawidłowości rłydarł,anych decyzji o poz\ł'oleniu

na budowę - W związku z otrzyrnanym pisnem stalosty'l'omaszorł'skiego z d a 15'02.2013 r.

(skierowanym do Przewodniczącej Lubelskiej okęgowej Rady IARP _ w załączeliu pisma)

oriu liczn1łni apclalrri ze strony posŻczególnych okręgorł'ych Izb Architektów RP - dostrzega

naglącą potrzebę wprowadzenia znian w przcpisach Rozporzqtłzenia Ministrą JnfrąŚtrukury

lN spfcllNie vzorów rejestróv tnioskó|l o Poz|Nole ie na brułoll,ę i deqzji o pozwoleniu na

butlowę z dnia l1 ltttego 20a9 r' (Dz'Ll. Nr 23, poz' 135 z p(jźn' z/n., dalęj .jako

,' Rtlzporzqtlzenie " ) poprzez rozszerzenie indeksu danych w rejestrze wniosków o pozwoler'liu

na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (prowadzonych zarówno w lbrmie pisenrne.jjak

i elektronicznei). o dane dotyczące autora projektlr uTaz z numeremjego uprawnień.
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KRAJo WA RA DA IZBY ARCll1TBKTÓw RP

starosta 'fomaszo\Ą'ski pismem z dnia l5.02.20]3 r. (odpo\ł'iadając na u'niosek
Lubelskiej okręgowoj Rady IARP o u<lzielenic informac.ji o \ydanych decyŻjach
o pozwoleniu na budowę ze wskazarriem nazwisk au1orólv projektów arcbitektodcznych),
wskazał' iż rejest.y prowadzonc pzcz tantejszy Wy<lział Architektury i tsudo*ictwa Die
zawierają danycb dotyczących naŻwisk autorów projektów budo\ł.lanyc]r' a jedynie numer
wniosku o pozwolenie na budowę oraŹ nuner i t}.tuł decyzji o pozwoleniu na buclowę
stosownie do wŻoru podanego w Rozpoządzeniu (po*ołując się ponadto na uchylony akt
prawny). Sta.osta Tomaszowski wskazał jednocześnie, iż konsekrvencją pou,)ższego, .jest
nicmożliwość bezzwłocznego uclzielcnia wnioskowanych informacji, podaJąc iż realizacia
udostępnienia żądanych informacji będzie przebiegać etapowo (ostatli tcrmin - 3I.05'2013 r.),
z powodu konieczności sięgnięcia do aachiwum i ,,plzewcftowania', przez pracowników
W}działu Alchitektury i Budownictwa ogromnej ilości dokumentacji. (Jczekiwanie na
\ł'nioskowane infonnacje stano\.vi nieznierne utrudnienie i opriźnienie pracy nic tylko
Lubelskiej okręgowej IARP' alc również innych ok.ęgo\ł'ych IARP porlejmujących <lziałania
mające na celu ujawnianiu nieprawiclłowości rł'rłydalrych decyzjach o pozwoleniu na budowę'
\\' postaci zatwierdzania projektów budolł1anyclr autoryzowanych pżcz projektantów nic
posiadaiących odpowicdniclr rtprarvnieli do pĄektowania rv specja]ności architektoDicznej.

W ZWiąZku z pisnem Slarosty .fomaszowskiego 
z clnia 15.02.2013 r.' Klajowa Rada

IARI dostrzega konieczność nowelizacji RozporŻądzenia oraz plzedstarvia poniższą
argunonlację w t}łn zak:Iesie.

W ranach podeimowanych przcz okęgowe Izby Architcktów RP działań mającynri na
celu usunięcie nirruszeń przepisów prawa budowlanego w pl.occsie wyrlaw:rnia pozwo]cń na
budowę, poszcŻególne okręgowe IARP występują do odpowiednich orgaDó\'v o udostępnienie
infolmacji rł'zakresie ilości w1tlanych decyzji o pozwoleniu na budo\łę w poprzednich ]atach
oraz o wyszczególnienie c]rrono]ogicz1e wszystkich <lecyzji o pozwoleniu na buclowę
z podaniem nazł1' i adresu inwestycji oraz nazwiska i przynależności do lzby aulora częŚci
architektoDicznej projektu pozwolcli na inwcstycje, w których rłrystępuje proJckt. \'któq,m
występuie część architektoniczna projeklu brrdowlanego, w tym projektu zagospodarowania
terenu oraz pro.jektu architektonicaro_budorvlanego.

Wnioskowane informacje dot)'czące \łyclanych clecyzji o pozwoleniu na budowę
z urłzględnieniem nMwisk i pżynależności do lzby autorów plojektóW architektonicznych.
mają na celu ujawnienie osób niewłaściwie wykonujących za\łód architekta. iak ló\łnieź
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zapobieganje \łJkonywaniu za\ł'odu architekta przez osoby nie posiadające \łymaganych

uprawljeń' Działania podejmowane przez okręgowe IARP zmierzają do zapewnienia ochrony

nie tylko interesów za\łodowych swoich członl(óW' ale przede wszystkim' ochrony całego

społeczeństwa przed uchybieniami' mogącymi powstać w procesie projeklowania.

Gwarantując rł'łaścirł'e rł'ykonywanie Zawodu, s:unorząd przyczynia się bowiern realizacji

interesu publicznego.

Przeprowadzone przez okręgov'e IARP W oparciu o udostępnione inlbrmacje alralizy

wykazały, ]icznc nicprawidłowości v wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę w postaci

zat\ł'icrdzarlia proiektórv budowlanych autoryzo\\,anych przez pr(iektantów nie posiadających

odpovicclnich uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznei, niezrzeszon1ch

w lzbic Architektów RP.

l]zasadnieniem konieczności zmiul w Rozporządzeniu jest szczególny interes

publiczny Izby Architektów w za}resie LLdostępniania itl'ormacji o aulorach projektów

wydawiurych decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozszerzenie indeksu danych w rejestrze

wniosków o pozwoieniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (prowadzonyclr

zalówno w lbrmie pisemnej jak i elektronicaej), o dane dotyczące autora projektu wraz

z numerem jego uprawnień usprawni i LLłatwi pracę samorŻądu Za\Ąodowego alchitektów,

z'micrz'ającą c1o c]iminacii niezgodnych z prawem aktó\ł' administracyjnych' skuteczność

i szczcgólną wagę działań samorządu zauodowego architcktou obrazuic s1tuacja, jaka miała

miejsce w Słrrpsku' jesienią ubiegłego roku' Dzięki pracy Ponorskiej okr'ęgowej Rady IARP

ujawliooe zostały cżcry dccy7jc \łfdanc \ł' starostwjc Po\ĄJiato\łym w S]upsku na podstawic

plojektó$' fikcyjnycb architektó$' Clotyczących rozbudow)' lęborskiego (atusza (Glo"' Por7oj''a

Dziennik I'onorzo Środkowcgo z dnia 22 paż1ziernika 2a12; Dziennik tsaltycki z 27-28

października 20,12 r'). Podpisy likcyjnych - nieistniejących architek1ów pod plojektami

złożonymi w celu uzyskania pozwolenia na budor.vę wskazywały na osoby nienależące do Izby

Architektów RP. natomiast podane numery werylikacyjne były nurnerarni należąc}mi do

innych architektów. Powyższa sytuacja uzasadnia dział:uria i dążenia samolządu architektów'

które zmierzają do przestrzegania prawa i g'"varantują bezpieczeństwo oby\ł'ateli.

Brak możljwości uzyskania przez Okręgowc Rady IARP wiedzy o nazwiskach autorów

projektów wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę uniemoŹliwia prawidŁlwe spełniania

zadań nałożonych na samorząd zarł'odowy przepisarri ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodorł'ych architektów inżynierórv budownict\ł'a i urbirnistów (Dz.U' 200l'

Nr 5' poz. 42 z póżn' zm.)' Zgodnie z aft. 8 pkt' I i 2 tejżę ustawJ, samorząd zawodowy
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architektów ln'in. czuwa nad należytym i sumiennym łykonywarrienr zawodu Żulhitekta oraz

chroni inleresy zawoclowo srvoich czionlów' Powyższe zadanja samorząd realizr1je wlaśtrie

poprzez przeplowadzcnie monitoringu wydawanych clecyzji o pozwoleniu na budol'ę'

mających na celu Żapew'fenie prawidłowości stosowania prawa! ocl, onę zawodu architekta

oraz dba]ość o właściwy poŻiom opmcowań architektonicznych.

Mając na uwadze powyższo. zwracamy się z prośbą o podjęcio przez Glówny Urząd

Nadzoru Budowlanego akt}'wnych działan Żmierzających do zmian1 prz.pisórv

Rozporządzenia, poplzez tozszelzenie ildcksu danych w rejestŻe W osków o pozwolcnju na

budowę i decyzji o pozrł'oleniu na budorł'ę (prowadzonych zalówno w formie pisemnej jak

i clektronicznej), o dane dotyczące autora projektu wlaŻ Ż numelem jego upra\ł'nien.

\owr-
Welder|arY os ierł icz. architekt lARP

Sekretarz Krajowej Rady

l. pismo Starosty Tomaszewskiego z dnia l5-02.2011 r.

Do wiadomoścj:

1 okręgowc IŻby Architektów RP'

CęsJek. erchi

Prezes Krajowei Rady
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