Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane
piątek, 05 kwietnia 2019

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane,
która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach
uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

„Zgodnie z art. 3 ustawy osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie" - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej
w tych dziedzinach. Reguluje także, w jakich specjalnościach udzielane są uprawnienia
budowlane, a także, jakie wykształcenie i praktyka są wymagane dla danego rodzaju
specjalności do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w
ograniczonym zakresie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 lutego 2018 r., że organy władzy wykonawczej nie mogą
wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności.

Zdaniem TK, ograniczenie uprawnień budowlanych, jako ograniczenie konstytucyjnej wolności
wykonywania zawodu może nastąpić wyłącznie w ustawie Prawo budowlane, a nie w
rozporządzeniu. Ponadto TK uznał, że specjalność inżynieryjna kolejowa jest jedna i przepisami
rozporządzenia nie można dokonać zmiany i podziału tej specjalności na dwie, tj.: inżynieryjną
kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie
sterowania ruchem kolejowym. To może się dokonać również jedynie na mocy ustawy.

„Wdrożenie powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego następuje poprzez podniesienie do
rangi ustawy regulacji ograniczających uprawnienia budowlane poprzez przeniesienie
przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie regulujących zakres
uprawnień budowlanych (§ 10-15) do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" -
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czytamy w informacji Kancelarii.
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