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Porozumienia "ApeI45"

Dotyczy: projektu zmian legislacyjnych przedstawionego przez Porozumienie "Apel

45" w plsmle z 30 listopada 2018 r. przeslanym do Pana Waldemara Izdebskiego,

GI6wnego Geodety Kraju.

Szanowny Panie,

w nawiazaniu do ww. pisma Porozumienia "ApeI 45", przeslaneqo 30 listopada 2018 r.

Glownernu Geodecie Kraju , dotyczqcego projektu zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 7

Iipca 1994 r. Prawo budowlane", rnajacych na celu wpisanie geodety jako uczestnika

procesu inwestycyjno - budowlanego oraz okreslnie w tej ustawie jego praw i

obowiazkow, dziekuje za przedstawione wnioski legislacyjne.

Jednoczesnie inforrnuje, ze zmiany przepis6w, zaproponowane w aktualnie

przygotowywanej nowelizacji opracowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy

udziale Gt6wnego Urzedu Nadzoru Budowlanego, sa wynikiem analizy funkcjonowania

obecnie obowiazujace] ustawy - Prawo budowlane oraz innych przepis6w regulujqcych

proces inwestycyjno-budowlany. Wynikajq r6wniez czesciowo z zalozeri wypracowanych

przez funkcjonujqcy od maja 2018 r. do lutego 2019 r. Zespol doradczy do przygotowania

zalozeri reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i

zagospodarowania przestrzennego. Wsr6d wielu propozycji zmian przekazanych do

rozwazenia cztonkorn Zespolu , znalazly sie rowniez Paristwa propozycje. W dniu 11 lutego
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2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju-' w zakladce Aktualnosci

opub likowana zostala informacja 0 wynikach prac tego Zespolu,

W trakcie prac nad nowelizacja za priorytetowe uznane zostaly te kwestie , kt6re wptywaja

bezposrednio na uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz

zapewnienie wiekszej stabilnosci podejmowanych w nim rozstrzyqniec.

Wobec powyzszeqo zdecydowano sie na przesuniecie prac nad niekt6rymi kwestiami na

inny etap zmian - wsrod tych obszar6w znalazly si~ m.in. prace nad zmianami systemu

planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez kwestie zwiazane z

uczestnikami procesu budowlanego, kt6rych dotyczyl przedstawiony przez Paristwa

projekt.

Przedstawione przez Paristwa propozycje zmian, nie przesadzajac kwestii ich zasadnosci ,

w spos6b znaczacy inqeruja w zakresy obowiazkow i uprawnieri uczestnik6w procesu

budowlanego, zrnieniajac caly dotychczas funkejonujacy system kompetencji i

odpowiedzialnosci w procesie budowlanym. Ponadto , nalezy wskazac, iz taka zmiana

niewatpllwle nie pozostalaby bez wplywu na przebieg tego procesu oraz jego koszty, i

powinna zostac poddana wnikliwej analizie.

Praqne , jednak Paristwa zapewnic, ze powyzsze kwestie beda przedmiotem dalszych

ana liz i ewentualnych zmian systemowych w szeroko rozumianym procesie

inwestycyjnym, jezeli analizy wykaza konlecznosc ich wprowadzenia.

Jednoczesnie zachecarn Paristwa do dalszego zaangazowania w procesy legislacyjne

dotyczace przepis6w prawa w obszarze geodezji i kartografii.

Z powazaniem

Artur Sobori

/podpisano elektron icznie/
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