
 

Syg. Akt Z/29/11     Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. 
 

 

 

DECYZJA 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach w składzie  
 arch. Małgorzata Pilinkiewicz - Sędzia – Przewodniczący 

 arch. Jarosław Jakóbek -  Sędzia   

 arch. Zdzisław Męczarski – Sędzia 

 Elżbieta Urbańska - protokolant                

   działając na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z  2001r., nr 5 
poz. 42, ze zm.), Art.98 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, ze zm.), art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071, ze 
zm.), w związku z art.95 pkt. 3 i 4 Prawa budowlanego,  

po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. działającego 
w trybie art. 97 ust.1 Prawa budowlanego (pismo: PINB.7358/2010 z dnia 21.07.2010r.) 
przeciwko arch. XX, zam. w ... Z., ul. P., nr wpisu na listę Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów SL-xxxx, obwinionemu o naruszenie przepisów art.95 pkt.3 i 4 Prawa 
budowlanego, w związku z: 
1.Art. 34 ust.1 – poprzez sporządzenie projektu budowlanego w sposób naruszający 
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) z powodu zaprojektowania obiektów na terenie oznaczonym 
w miejscowym planie zagospodarowania terenu gminy H. symbolem Ł ( łąki zieleń łęgowa, 
obowiązuje zakaz zabudowy); 
2.Art. 34 ust.3 pkt 1 – poprzez określenie w projekcie zagospodarowania działki 
projektowanych obiektów jako istniejących; 
3.Art. 34 ust.2 – z powodu istnienia poważnych rozbieżności projektowanych rozwiązań w 
stosunku do stanu rzeczywistego; 
4.Art. 20 ust.1 pkt 1 - poprzez sporządzenie projektu budowlanego z naruszeniem przepisów 
prawa oraz zasad wiedzy technicznej a także zaprojektowanie określonych rozwiązań dla 
istniejących obiektów, które w istocie nie istnieją na nieruchomości objętej projektem, 
po rozpoznaniu sprawy na rozprawie jawnej w dniu 18 października 2011 r., oraz na 
podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów otrzymanych w trakcie postępowania od 
strony obwinionej i z urzędu 
 
uznaje Pana architekta XX za winnego zarzucanych mu naruszeń prawa i nakłada na 
Obwinionego karę upomnienia  
 

 

Uzasadnienie 
Wniosek w sprawie wniósł z urzędu pismem znak PINB.7358/2010 z dnia 21.07.2010n 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w L., wraz z materiałami z postępowania 
wyjaśniającego. 
Sąd ustalił stan faktyczny wraz z oceną dokonanych czynności przez obwinionego, zarówno 
z wykorzystaniem prawa do wysłuchania strony, złożenia dowodów w sprawie przez 
obwinionego, uzyskania stanowiska organów administracji architektonicznej w trybie 



odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej na podstawie opracowania 
sporządzonego przez obwinionego, pozyskania innych dokumentów dotyczących sprawy. 
Przedmiotem oceny w rozpoznawanej sprawie jest ustalenie czy w związku ze 
sporządzeniem dokumentacji projektowej pt. ”Odbudowa siedliska rolniczego, odbudowa i 
przebudowa budynku stodoły, remont i modernizacja budynku mieszkalnego oraz budynku 
gospodarczego (kwiecień 2010) Projekt Budowlany”, arch. XX popełnił czyn określony w art. 
95 ust.3 i 4, będący w związku z realizacją art.20 ust.1 pkt.1. Ustawy Prawo budowlane, 
poprzez popełnienie rażących błędów lub zaniedbań, które spowodowały zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne, 
jak również nie spełnił lub spełnił wadliwie swoje obowiązki wg zakresu dokonanych 
czynności opisanych we wniosku Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w L. nr 
PINB.7358/2010 z dnia 21.07.2010r.  
 
 Wobec zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art.7 k.p.a. oraz zasady zupełności 
postępowania dowodowego, zawartej w art.77 §1 tej ustawy, organ prowadzący 
postępowanie podjął obowiązek ustalenia prawdziwego stanu faktycznego na podstawie 
zebranego materiału dowodowego pozyskanego w trakcie rozprawy jawnej i z urzędu.  
Sąd postanowił, iż okoliczności faktyczne, mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy, powinny być ustalone tak, aby odpowiadały rzeczywistości i mogły stać się podstawą 
prawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego, gdyż zgodnie z art. 80 k.p.a. 
tylko w przypadku zebrania przez organ i rozpatrzenia całości materiału dowodowego 
możliwa jest prawidłowa ocena konkretnej sprawy i prawidłowe rozstrzygnięcie o prawach 
strony. 
Sąd ustalił następujące okoliczności mające związek ze sprawą: 

Projekt budowlany dla inwestycji: Odbudowa siedliska rolniczego, odbudowa i przebudowa 
budynku stodoły, remont i modernizacja budynku mieszkalnego oraz budynku 
gospodarczego (kwiecień 2010), podpisany przez arch. XX, został opracowany przez T. C., 
nie będącego członkiem ŚOIA i nie posiadającego prawa do wykonywania samodzielnych 
funkcji w budownictwie, w tym sporządzania projektów budowlanych (Dowód:Zeznania arch. 
XX, p. T. C. złożone na rozprawie, akta sprawy w zakresie postępowania wyjaśniającego 
prowadzonego przez PINB w L.);   

arch. XX oświadczył, iż na podstawie podziału kompetencji ustalonych w firmie, której jest 
współwłaścicielem, osobą kompetentną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących 
dokumentacji będącej w aktach sprawy, jest T. C., jako osoba sporządzająca dokumentację 
jw. i prowadząca wszystkie ustalenia w ramach umowy z Inwestorem (Dowód: Zeznania 
arch. XX złożone na rozprawie); 

Dopuścić zeznania Tomasza Czerneckiego jako dowód w sprawie, na okoliczność 
oświadczenia arch. Andrzeja Wolańskiego o podziale kompetencji w firmie, w której arch. XX 
i T. C. są wspólnikami, oraz powierzeniu przez arch. XX obowiązków w zakresie 
opracowania projektu budowlanego dla inwestycji opisanej powyżej T. C.; 

dla inwestycji jw. T. C. sporządził wiosną 2009r. koncepcję, poprzedzoną inwentaryzacją 
architektoniczno budowlaną istniejących obiektów, położonych w Ł. na działkach ..., .... Na 
podstawie koncepcji, został wykonany przez niego Projekt budowlany, podpisany przez  
arch. XX o treści i zawartości jak w aktach sprawy, przekazany Inwestorowi w kwietniu 2010 
r. (Dowód: Zeznania p. T. C. złożone na rozprawie);  

T. C. nie potrafił odnieść się do zdjęć zawartych w aktach sprawy, czy zrealizowany stan 
inwestycji odpowiada rozwiązaniom projektowym będących treścią projektu budowlanego jw. 
Stwierdził, iż projektowany obiekt miał być wykonany z cegły jak dla stanu istniejącego, a nie 
z pustaków betonowych, jak na zdjęciach PINB z wizji lokalnej z czerwca 2010r. (Dowód: 
Zeznania p. T. C. złożone na rozprawie); 

T. C. i arch. XX nie potrafili odnieść się do przyczyny zaawansowania robót wg opisu jak na 
zdjęciach PINB i treści wniosku PINB.7358/2010 z dnia 21.07.2010r., w stosunku do daty 
wydania decyzji administracyjnej Starosty L. Nr WB7351-240/10 i braku jej ostateczności na 
dzień złożenia wniosku przez PINB (Dowód: Zeznania arch. XX, p. T. C. złożone na 



rozprawie);  

T. C. i arch. XX nie byli pełnomocnikami inwestora w postępowaniu administracyjnym dla 
uzyskania pozwolenia na budowę, nie posiadają kopii decyzji Starosty L. Nr WB7351-240/10  
z dnia 17.05.2010r., ani kopii wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wg ich 
wiedzy, decyzja Starosty L. Nr WB7351-240/10 z dnia 17.05.2010r. nie stała się ostateczną, 
nie była również uchylona (Dowód: Zeznania arch. XX, p. T. C. złożone na rozprawie);  

W opinii T. C. i arch. XX mieli oni podstawę do sporządzenia Projektu budowlanego dla 
inwestycji jw. i nie widzą w zakresie sporządzonych opracowań sprzeczności z 
obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy H., którego 
kopia została załączona do Projektu budowlanego (Dowód: Zeznania arch. XX , p. T. C. 
złożone na rozprawie); 

Postępowanie odwoławcze administracyjne prowadzone przez organ administracji 
architektoniczno budowlanej oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie 
decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stwierdzającego z urzędu nieważność 
decyzji Starosty L. Nr WB7351-240/10 z dnia 15.05.2010 r. zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej inwestorowi pozwolenia na odtworzenie siedliska rolniczego, 
odbudowę i przebudowę budynku stodoły, remont modernizację budynku mieszkalnego oraz 
budynku gospodarczego w miejscowości Ł. - L. dz. - wyrok VII SA/Wa 2670/11 (Dowód: 
decyzja Wojewody Śląskiego nr IF/Vc/7111/4/14/10 z dnia 05.01.20111 r., Decyzja 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DOA/ORZ/7110/174/11 z dnia 15.09.2011 r., 
Wyrok VII SA/Wa 2670/11 z dnia 20.04.2012 r.).  
 
Sąd zważył, co następuje: 
Na podstawie ustalenia okoliczności wykonania przez arch. XX czynności związanych ze 
sporządzeniem Projektu budowlanego dla inwestycji: „Odbudowa siedliska rolniczego 
odbudowa i przebudowa budynku stodoły, remont i modernizacja budynku mieszkalnego 
oraz budynku gospodarczego (kwiecień 2010)”, Sąd uznał, że: 

arch. XX jest jedyną osobą uprawnioną do sporządzenia projektu budowlanego o zakresie 
treści i formy, jak w dowodach do sprawy, co daje podstawę do oceny czy popełnił rażące 
błędy lub zaniedbania, które spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne, jak również nie 
spełnił lub spełnił wadliwie swoje obowiązki. Tym samym dla organu orzekającego w trybie 
odpowiedzialności zawodowej jest osobą sporządzającą dokumentację projektowa, ponosi 
pełną odpowiedzialność za jej treść i zakres, pomimo opracowania jej przez osobę trzecią tj. 
T. C., a w tym jej zgodności lub nie z obowiązującymi przepisami prawa; 

arch. XX z Projekcie budowlanym potwierdził pisemnie, poprzez złożenie podpisu, 
wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Ustawa z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pomimo iż zapisy 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy H., dla działek o nr … i …, 
wchodzących w zakres terenu oznaczonego symbolem „Ł” wprowadziły zakaz zabudowy 
(Dowód: pkt 5 opisu technicznego do Projektu budowlanego załączonego do akt sprawy – 
str. 9);  

W odniesieniu do zarzutów PINB w Lublińcu, a  w tym art. 34 ust.1 oraz art. 34 ust.3 pkt.1 
Prawo budowlane, na podstawie analizy mapy do celów projektowych, sporządzonej przez 
uprawnionego geodetę, zawartej w dokumentacji, można uznać, iż w Projekcie budowlanym 
arch. XX potwierdził istnienie zabudowy na działce nr ... i … (Dowód: Projekt budowlany 
załączony do makt sprawy);  

Zgodnie z treścią Decyzji nr WB.7351-240/10 Starosta L. zatwierdził projekt budowlany i 
udzielił pozwolenia na budowę dla cyt. „Odtworzenia zabudowy siedliska rolniczego 
odbudowy i przebudowy budynku stodoły, remontu i modernizacji budynku mieszkalnego 
oraz budynku gospodarczego w miejscowości Ł. ( dz. Nr ... i ...)” podając w pkt. 2 
Uzasadnienia, że cyt. ”Projekt budowlany   jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy” (Dowód: Decyzja 
jw. załączona do akt sprawy);  



W odniesieniu do zarzutów PINB w L., a  w tym art. 34 ust. 2 Prawo budowlane, projektant 
nie jest stroną w postępowaniu o stwierdzenie rozbieżności projektowanych rozwiązań w 
stosunku do stanu w rzeczywistości, nawet w przypadku gdy wynika to z jego obowiązków w 
zakresie sprawowania czynności nadzoru autorskiego. Wobec faktu i treści uzasadnienia do 
wniosku PINB w L., oraz wyjaśnień złożonych na rozprawie administracyjnej w lipcu 2010r. 
obowiązek ten nie stał się wymagalny dla arch. XX, wobec nie ostateczności decyzji Starosty 
L. Nr WB7351-240/10 z dnia 17.05.2010r. oraz braku powiadomienia o rozpoczęciu robót 
przez Inwestora. Stwierdzenie poważnych rozbieżności rozwiązań projektowych od stanu 
rzeczywistego nastąpiło przez organ nadzoru budowlanego, w trybie prowadzonego 
postępowania w sprawie samowoli budowlanej, w której stroną jest Inwestor a nie projektant; 

W  odniesieniu do zarzutów PINB w L., a  w tym art.20 ust.1 pkt.1, nie można 
jednoznacznie uznać, iż arch. XX naruszył przepisy prawa oraz zasady wiedzy technicznej, 
poprzez zaprojektowanie określonych rozwiązań w istniejących obiektach. Na podstawie 
dokumentów załączonych do Projektu budowlanego, a w tym planu zagospodarowania 
terenu, sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych, nie można uznać, iż 
obiekty te nie mogły być kwalifikowane jako istniejące i tym samym podlegające odbudowie, 
przebudowie, remontowi i modernizacji; 

Na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy H., 
zatwierdzonego uchwałą rady Gminy w H. Z dnia 28 lutego 2005 r. nr XXV/224/05, 
opublikowaną w Dz. U. Woj. nr 45, poz. 1232 Sąd stwierdził, iż teren objęty wnioskiem o 
pozwolenie na budowę i decyzją nr WB7351-240/10 z dnia 17.05.2010 r. znajduje się na 
terenach oznaczonych na rysunkach planu jw. symbolami „Ł”/ tereny pod użytkowani jako 
łąki, zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami i rowami odwadniającymi, dla których ustala 
się następujące wymogi: „obowiązuje zakaz zabudowy”, co znalazło uzasadnienie w 
kolejnych decyzjach administracyjnych wydawanych w postępowaniach administracyjnych 
prowadzonych z inicjatywy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Inwestora 
(Dowód: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy H. zatwierdzony 
Uchwałą nr Rady Gminy w H. z dnia 28 lutego 2005 r. nr XXV/224/05, opublikowaną w Dz. 
U. Woj. nr 45, poz. 1232, Dowód: Decyzja Wojewody Śląskiego nr IF/Vc/7111/4/14/10 z dnia 
05.01.2011 r., Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DOA/ORZ/7110/174/11 
z dnia 15.09.2011 r., Wyrok VII SA/Wa 2670/11 z dnia 20.04.2012 r.)  
 
Wobec powyższych ustaleń, analizując całość zgromadzonego materiału Sąd ptwierdził 
zasadność wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L., w 
zakresie następujących zagadnień: 
arch. XX podjął się wykonania opracowania projektowego dotyczącego inwestycji 
polegającej na zabudowie terenu, dla którego prawo miejscowe określiło zakaz zabudowy, 
czyli niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Art. 34 ust. 1, poprzez 
sporządzenie projektu budowlanego w sposób naruszający przepisy ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.); 
arch. XX powierzył opracowanie dokumentacji projektowej osobie nie posiadającej 
uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym 
projektowania architektonicznego bez ograniczeń. Dokumentację sporządzoną przez osobę 
trzecią podpisał jako wykonaną przez siebie, bez sprawdzenia jej zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa. W rozumieniu obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
Budowlane arch. XX został uznany za projektanta opracowania, będącego załącznikiem do 
wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji nr WB7351-240/10 zdnia 17.05.2010 r., podlega 
przepisom prawa w zakresie obowiązków leżących po stronie projektanta, określonych w art. 
20 ust. 1 i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zgodnie z art. 95, określonych w 
ww. ustawie; 
arch. XX poprzez złożenie oświadczenia do Projektu budowlanego w trybie przepisów 
ustawy Prawo budowlane, o treści jak w opisie technicznym, popełnił świadome błędy i 
rażące zaniedbania, dopuścił się czynności mogących wskazywać na celowe działania 
mogące prowadzić w błąd inwestora lub funkcjonariusza organu publicznego, poprzez 



sporządzenie dokumentacji projektowej potwierdzającej budowę obiektów na terenach nie 
przeznaczonych w w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, 
podnoszone przez PINB w L.; 
arch. XX sporządził dokumentację projektową na podstawie niepełnych i budzących 
wątpliwości, co do zgodności ze stanem istniejącym, opracowań geodezyjnych i 
inwentaryzacyjnych, nie posiadając pełnej wiedzy na temat terenu inwestycji, co mogło 
budzić wątpliwości organu administracji i nadzoru budowlanego.  
 

Na podstawie treści powołanego przez PINB w L. art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane wynika również, że obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu 
budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z 
dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej, wymogom ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.   
 Wobec faktu, iż obowiązki projektanta w ramach samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie, które mogą być ocenione w toku postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej, mieszczą się wyłącznie w obszarze reglamentowanym 
przepisami ustawy Prawo budowlane, ocenie podlega spełnienie wymogów zgodności 
projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania terenu, występującym jako 
przepis w ww. ustawie.  
 Wobec równoczesnego ustalenia przez Sąd, braku obiektywnych i prawnych 
przesłanek do uznania przez projektanta prawa do zabudowy dla terenu położonego w Ł. na 
działkach ... i ..., nie wynikającego również z obowiązującego Miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, czyn projektanta polegający na sporządzeniu Projektu 
budowlanego przewidzianego dla realizacji inwestycji, polegającej na odbudowie, 
przebudowie, remoncie i modernizacji obiektów istniejących, położonych na terenie, na 
którym określono zakaz zabudowy oraz jego oświadczenie o zgodności projektu 
budowlanego, a w tym projektu zagospodarowania terenu z planem miejscowym, skutkuje 
odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, a w tym art. 95 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane, który stanowi, ze „Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają 
osoby wykonując samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: (...) 4) nie 
spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki”.  
 W pozostałym zakresie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
zarzucającego arch. XX czyny określone w art. 95 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, z uwagi 
na brak dowodów na wystąpienie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
lub środowiska, jak również udokumentowania poniesionych szkód materialnych przez 
stronę skarżącą lub strony trzecie, w wyniku bezpośrednich działań lub czynności podjętych 
przez projektanta, związanych ze sporządzeniem Projektu budowlanego jw., należało 
odstąpić od uznania arch. XX za winnego w tym zakresie. 
 Zauważyć należy również, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo 
budowlane to właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej jest zobowiązany 
do sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i w zakresie tych obowiązków Naczelny Sąd 
Administracyjny wykazał słuszność stwierdzenia przez organ wyższej instancji nieważności 
Decyzji WB7351-240/10 z dnia 17.05.2010 r., która została wydana bez podstawy prawnej 
lub z rażącym naruszenie prawa, a która stała się przedmiotem wniesienia wniosku do 
organu samorządu zawodowego architektów przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w L. Dowód – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
nr VII SA/Wa 2670/11.  
 

Po ocenie całości materiału w postępowaniu należało uznać, że czyn Obwinionego zasługuje 
na ukaranie. 
 Sąd stwierdza, że niezależnie od możliwości ustaleń faktycznych niewątpliwym jest, 
że przy zachowaniu dbałości o poprawne wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej 
przez projektanta, w tym przestrzegania przepisów prawa, opisany wyżej przebieg zdarzeń 



byłby mało prawdopodobny. 
Sąd ustalając karę wziął pod uwagę,jako istotny czynnik dotychczasową niekaralność 
Obwinionego. 
 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.  
 
 
 
 
 
 


