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W odpowiedzina pismo z dnia 20 września
2oI7 r,, znak DPP.3.0210.106.2017.ND.7,
dotyczqce
projektu ustowy o zmianie niektórych ustow w zwiqzkuz uproszczenieńprocesuinwestycyjno-budowlanego
z dnia 20 września2017 r. (da|ej:projekt ustawy),oraz zgodnie z usta|eniamiz Panem dyrektorem
BłazejemKorczakiem,przekazujemyponiżej uwagi Krajowej Rady lzby Architektów Rzeczypospo|itej
Polskiej.
popl.,"' wprowadzeniezmian wynikajqcych
Usprawnienieprocesuinwestycyjno-budow|anego
z
rozwiqzańWypracowanychw projekcieKodeksu Urbanistyczno-Budow|anego,
na|eżyuznać za wtaściwe
jego działaniaprzekształcanie
działaniapozwaIajqcena sukcesywne,bez zrywaniaciqgłości
obecnie
prawa.
obowiqzujqcego
Procesten obarczonyjest jednakryzykiemwynikajqcym
z faktu,że imp|ementowanie
niektórych
rozwiqzań |egisIacyjnychformułowanych na gruncie rozIegtych reguIacji Kodeksu UrbanistycznoBudow|anego,
moze wymagaćgłębszych
zmian,bez którychnowe rozwiqzania
się nie sprawdzq,pogłębiq
prawa.
powinno być zatem rozumianejako
natomiastniespójność
obecnego
Tytułowe,,uproszczenie,,
,,usprawnienie".
projektubudow|anego
W zakresiezmianPrawabudow|anego,
nowytryb sporzqdzania
i udzie|ania
pozwo|eniena budowę pozwoli inwestorowina bardziejeIastycznq
organizacjęprocesuprojektowania
inwestycji.
Jednocześnie
zmieniaon rozkład
odpowiedziaIności
zawodowejprojektantów,
kładqcszczegó|ny
projektanta
projektinwestycyjny.
naciskna odpowiedziaIność
sporzqdzajqcego
Nie precyzujesię przytym
jak też narzędziktóre pozwo|qzachowaćspójność
granictej odpowiedziaIności,
wystarczajqco
projektu
budowlanego.Głównym podmiotem prawa inwestycyjnegojest |nwestor,który odpowiada za właściwy
przebieginwestycji.
Inwestorformułuje
ce|ei wymagania,
co do rea|izacji
tych celów oraz cedujeokreś|ony
zakresswojejodpowiedziaIności
na projektanta
w części,
w którejprzepisyprawawymagajqodpowiednich
kompetencji.W świet|eprojektowanychzmian, naIezy wyraźnieokreś|ić
granice odpowiedziaIności
zawodowej uczestni ków procesui nwestycyj
nego.
Projekt ustawy zmieniajqcebędzie wymagał uzupełnieniao kwestie dotyczqce obszaru
oddziaływania
obiektubowiem obecnadefinicjai sposóbstosowania
wymagajqweryfikacji.

W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym,w naszej ocenie
sq przyniosq
projektowanezmiany, dotyczqcedecyzji o warunkachzabudowy i zagospodarowania
pozytywneefekty.ZdaniemKrajowejRady |zbyArchitektówRP na|ezy,jużna tym etapie, rozwazyćgłębszq
terenu,wg trybu : wniosekinwestora
zmianęstrukturydecyzjqo warunkachzabudowyi zagospodarowania
przezinwestora) decyzja.
przedkładana
i koncepcja
) informacjaorganu) ana|izaurbanistyczna
Zmiany zwiqzanez wprowadzeniemoZ| majq charakterzmian systemowych.|zba od dawna
postulujewprowadzenieinstrumentów urbanistykioperacyjnej- wstępnejfazy procesu inwestycyjnego
z udziałemgminy. Pozytywnie
w przypadku złożonych,wie|oobiektowychinwestycjiw szczególności
projekcie
rozwiqzaniabudzq
probIemu
podjęcie
zaproponowane
W
ustaWy,
choć
tego
oceniamy
Plan regu|acyjnyto kolejny hybrydowy,,spec,,akt prawa miejscowego,wyłamujqcysię z
wqtp|iwości.
a nie stanowiqcynarzędziaurbanistykioperacyjnej.W tej kwestii
hierarchiipIanowaniaprzestrzennego,
rozwiqzań.
rewizjiproponowanych
Izbawskazujena konieczność
obszerne uwagi do projektuustawy,przekazujemyw postacitabe|arycznejstanowiqcejzałqcznik
po rozpatrzeniu
pisma.Zostały
opiniiizb okręgowych.
one sporzqdzone
do niniejszego
jak i konsekwencjeprojektowanychreguIacji,jak też
Ze wzg|ędu na roz|egłość,
złożoność
prowadzenie
oczekiwaniaPana Ministrawobec KrajowejRady|zbyArchitektówRP w zakresiekonieczności
jednocześnie
wskazujemyna konieczność
krótki termin konsu|tacji,
środowiskowych,
a
szerokichkonsu|tacji
daIszychpogłę
bionychkonsu|tacjip rzedm iotowegop rojektuustawy.
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stanowiskoŚ|qskiejokręgowejlzby Architektów.
na prośbę
izby okręgowejprzekazujemy
W załqczeniu,

