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K U J A W S K O - P O M O R S K A  O K R Ę G O W A  I Z B A  A R C H I T E K T Ó W  

O K R Ę G O W Y  S Ą D  D Y S C Y P L I N A R N Y  

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2012 roku 
 
 

Sygn. akt: KP OZ 1/12 
DECYZJA 

 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
w składzie następującym: 
 
Przewodniczący: arch. Małgorzata Boińska 
Członkowie: arch. Irena Kladzińska - Wituska 
 arch. Monika Hahn 
Protokolant: Sekretarz OSD KPOIARP Katarzyna Ludwicka 

 
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 czerwca 2012 roku w Bydgoszczy, 
 
na skutek wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 marca 2012 roku o wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym w 
sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie: 
 

1. Pani architekt Małgorzaty Wdowiak - Drozd córki Czesława i Danuty, ur. dnia 
4.07.1973r. w Gdyni, zamieszkałej w Niemczu (86-032), przy ul. Leona 
Wyczółkowskiego 8, zatrudnionej w charakterze projektanta we własnej Pracowni 
Projektowej „Kreska” przy ul. Gdańskiej 80A/5   w Bydgoszczy (85-021),  
posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń Nr KPOKK IA 21/2005   wydane  przez Kujawsko-
Pomorską Okręgową Izbę Architektów RP w dniu 2.12.2005 roku. Członek IARP Nr 
KP-0213, obwinionej o popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność 
zawodową w budownictwie polegającego na tym, że wykonała  projekt budowlany 
„Rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego z funkcją zakładu opiekuńczo-
leczniczego o budynek usługowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
pomieszczeń usługowych na terenie działek nr 134/22, 134/27, 134/28, 134/25, 
138/11 w miejscowości Osielsko gmina Osielsko niezgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej w Osielsku, a ponadto  załączyła do  projektu  
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budowlanego tylko wypis bez wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, czym spowodowała, że jej oświadczenie o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej stało się nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów, co stanowi  czyn 
przewidziany w art. 95 pkt 4  w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 20 ust. 1 pkt 
1 i ust. 4 ustawy  – Prawo budowlane.  

2. Pana architekta Jacka Wiśniewskiego syna Edmunda i Danuty, ur. dnia 
2.04.1960r. w Bydgoszczy, zamieszkałego w Bydgoszczy przy ul. Emilii Plater 17 m 
5, zatrudnionego w charakterze projektanta we własnej Pracowni Projektowej 
„Format” przy ul. Kasztanowej 27a/21 w Bydgoszczy (85-222), posiadającego 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń Nr UAN–KZ 7210/40/89 wydane przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
w dniu 25.04.1989 roku. Członek IARP Nr KP-0141, obwinionego o popełnienie 
czynu powodującego odpowiedzialność zawodową w budownictwie polegającego na 
sprawdzeniu i zaakceptowaniu wyżej wymienionego projektu budowlanego 
sporządzonego  niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w Osielsku, czym 
spowodował, że jego oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stało się 
nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów, co stanowi  czyn przewidziany w art. 
95 pkt. 4 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 4 
ustawy - Prawo budowlane.   

na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w 
zw. z art. 95 pkt 4 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 98 ust. 1 w zw. z ust. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U z 2010 roku Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.) w zw. z art. 45 ust. 1 w zw. z ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 w zw. z 
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 roku Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.), 
 

orzeka 
 

1. Uznaje Panią arch. Małgorzatę Wdowiak - Drozd niewinną popełnienia 
zarzucanego jej czynu polegającego na tym, że obwiniona nie załączyła do projektu 
budowlanego „Rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego z funkcją zakładu 
opiekuńczo-leczniczego o budynek usługowy wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń usługowych na terenie działek nr 134/22, 
134/27, 134/28, 134/25, 138/11 w miejscowości Osielsko gmina Osielsko z dnia 5 
czerwca 2009 roku wyrysu, a tylko wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, tj czynu z art. 95 pkt.4 w związku z art. 12 ust.1 pkt 1 w związku z 
art. 33 ust. 2 pkt.3 a contrario cytowanej ustawy - Prawo budowlane. 
2. Uznaje Panią arch. Małgorzatę Wdowiak - Drozd winną popełnienia zarzucanego 
jej czynu polegającego na tym, że wykonała wyżej wymieniony projekt budowlany 
niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Osielsku (uchwała numer V/60/99 
Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 sierpnia 1999 roku), tj czynu z art. 95 pkt 4 w zw. z 
art. 12 ust.1 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy – Prawo 
budowlane. 
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3. Za popełnienie czynu określonego w pkt. 2 nakłada na Panią arch. Małgorzatę 
Wdowiak - Drozd karę upomnienia na podstawie art. 96 ust 1 pkt 1 cytowanej ustawy 
- Prawo budowlane  
4. Uznaje Panią arch. Małgorzatę Wdowiak - Drozd winną popełnienia zarzucanego 
jej czynu polegające na tym, że jej oświadczenie o sporządzeniu wyżej 
wymienionego projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej stało się nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów, 
tj czynu z art. 95 pkt. 4 w związku z art. 12 ust.1 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 4 
cytowanej ustawy – Prawo budowlane 
5. Za popełnienie czynu określonego w pkt. 4 nakłada na Panią architekt Małgorzatę 
Wdowiak - Drozd karę upomnienia na podstawie art. 96 ust 1 pkt 1 cytowanej ustawy 
Prawo budowlane  
6. Uznaje Pana arch. Jacka Wiśniewskiego niewinnym popełnienia zarzucanego mu 
czynu polegającego na sprawdzeniu i zaakceptowaniu wyżej wymienionego projektu 
budowlanego sporządzonego niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w 
Osielsku, tj czynu z art. 95 pkt 4 w związku z art. 12 ust.1 pkt 1 w związku z art. 20 
ust. 2 cytowanej ustawy – Prawo budowlane. 
7. Uznaje Pana arch. Jacka Wiśniewskiego niewinnym popełnienia zarzucanego mu 
czynu polegającego na tym, że jego oświadczenie o sporządzeniu wyżej 
wymienionego projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej stało się nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów, 
tj czynu z art. 95 pkt. 4 w związku z art. 12 ust.1 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 w 
związku z ust. 4 cytowanej ustawy – Prawo budowlane 

 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 15 marca 2012 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej złożył 
wniosek o wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie arch. Małgorzaty Wdowiak - Drozd i 
arch. Jacka Wiśniewskiego, sygn. akt: RZ 1/11. 
 
W swoim wniosku Rzecznik zarzucił arch. Małgorzacie Wdowiak - Drozd popełnienie 
czynu powodującego odpowiedzialność zawodową w budownictwie polegającego na 
tym, że wykonała  projekt budowlany „Rozbudowy budynku mieszkalno-
usługowego z funkcją zakładu opiekuńczo-leczniczego o budynek usługowy 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń usługowych na 
terenie działek nr 134/22, 134/27, 134/28, 134/25, 138/11 w miejscowości 
Osielsko gmina Osielsko z dnia 5 czerwca 2006 roku niezgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej w Osielsku, a ponadto  załączyła do  projektu  
budowlanego tylko wypis bez wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, czym spowodowała, że jej oświadczenie o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej stało się nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów, co stanowi  czyn 
przewidziany w art. 95 pkt 4  w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 20 ust. 1 pkt 
1 i ust. 4 ustawy  – Prawo budowlane.  

Ponadto w swoim wniosku Rzecznik zarzucił arch. Jackowi Wiśniewskiemu 
popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową w budownictwie 
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polegającego na sprawdzeniu i zaakceptowaniu wyżej wymienionego projektu 
budowlanego sporządzonego  niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w 
Osielsku, czym spowodował, że jego oświadczenie o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej stało się nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów, co stanowi czyn 
przewidziany w art. 95 pkt. 4 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 20 ust. 1 pkt 
1 oraz ust. 2 i 4 ustawy - Prawo budowlane.   

Sąd ustalił, co następuje: 

Pani architekt Małgorzata Wdowiak - Drozd wykonała w czerwcu 2009 roku projekt 
budowlany „Rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego z funkcją zakładu 
opiekuńczo-leczniczego o budynek usługowy wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń usługowych na terenie działek nr 134/22, 
134/27, 134/28, 134/25, 138/11 w miejscowości Osielsko gmina Osielsko, a Pan 
architekt Jacek Wiśniewski sprawdził i zaakceptował wyżej wymieniony projekt 
budowlany. 

Powyższy stan faktyczny – jako bezsporny – został przyjęty przez Sąd na podstawie 
następujących dowodów: 

1. Skarga Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. (k-2-3 apw); 

2. Oświadczenia autorów projektu i sprawdzających o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej – wyciąg z projektu budowlanego z dnia 5.06.2009 r; - kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem (k.4 i 70 apw);  

3. Decyzja nr 1215/2009 z dnia 04.08.2009 r., znak sprawy WB.7351/1193/09, nr 
rejestru – 3657/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia 
na budowę – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (k 5-6 apw); 

4. Pisemne    wyjaśnienia   arch.   Małgorzaty   Wdowiak - Drozd   z   dnia 
11.10.2011r.  ( k. 17-19 apw) z załącznikami: 

4.1. Pismo Urzędu Gminy w Osielsku z dnia 7.08.2008r.,-pismo 
przewodnie do wypisu i wyrysu (k.20 apw); 

4.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w 
Osielsku obszary A8NM/U, KD15, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Gminy Osielsko Nr V/60/99 z dnia 18 sierpnia 1999 roku (k. 21 – 28 
apw); 

4.3. Zdjęcie satelitarne (k.29 apw); 
4.4. Postanowienie Wójta Gminy Osielsko z dnia 1.06.2000r (3 karty), 

(k.30 – 32 apw); 
4.5. Pismo Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego z dnia 21.07.2011r., (k.33 apw); 
4.6. Pismo  Urzędu Gminy w Osielsku z dnia 5.09.2011r   (2 karty), (k.34 

- 35 apw); 
4.7. Pismo Starosty Bydgoskiego z dnia 5.07.2011r. (k.36 apw); 
4.8. Rysunek projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, 

(k.37apw); 
4.9. Pismo Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Wydziału Geodezji i 

Kartografii z dnia 20.07.2011r. (3 karty); (k.38 - 40 apw) ; 
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5. Wyciąg  z projektu budowlanego – strona tytułowa, wyciąg z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, opis techniczny i rysunki (k.44 - 58 
apw, k. 46 – 48 verte – dla kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, apw, 67 – 80 apw 
– kopie niepotwierdzone za zgodność z oryginałem); 

6. Pismo arch. Jacka Wiśniewskiego z dnia 23.11.2011 r. ( k. 85 apw); 

7. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5.12.2011r. znak 
W.I.I.020.6.2011.KO (k.87 apw); 

8. Kopia decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak W.I.I.71110.59.11.KO z 
dnia 06.10.2011r. stwierdzającej nieważność decyzji Starosty Bydgoskiego nr 
1215/2009 (k.88 -90 oraz 88 – 90 verte apw); 

9. Kopia Postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak 
W.I.I.71110.59.11.KO  z dnia 26.10.2011r.; (k. 91 apw); 

10. Protokół przesłuchania  arch. Jacka Wiśniewskiego  z dnia 8.12.2011r.; (k.93 – 
93 verte apw); 

11. Protokół przesłuchania  arch. Małgorzaty Wdowiak - Drozd z dnia 20.12.2011r.; 
(k.95, 95 verte, 96 apw); 

12. Protokół przesłuchania świadka Katarzyny Frejgandt - Nicpoń z dnia 
12.01.2012r.; (k.98, 98 verte apw); 

13. Kopia decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak 
DOA/ORZ/7110/1583/11/12 z dnia 18.01.2012r.  (k.102 – 104 i 102 – 104 verte 
apw) 

14. Pismo Urzędu Gminy Osielsko, znak GGZPiR.6727.1.15.2012 z dnia 
22.02.2012r. (k.106, 107 apw), wraz z załącznikami: 

14.1. Kopia wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  złożonego przez świadka Katarzynę Nicpoń i Krzysztofa 
Nicponia w dniu 04.08.2008 r. – potwierdzona za zgodność z oryginałem (k. 
108 apw) 

14.2. Kopia odpowiedzi Urzędu Gminy Osielsko do wniosku o wypis i wyrys z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  , znak: GGZP i R 
7328/167/08 z dnia 07.08.2008 r. – potwierdzona za zgodność z oryginałem 
(k. 109 apw) 

15. Kopia fragmentu  publikacji „Prawo budowlane. Komentarz) Sławomir Serafin, 
C.H. Beck, Warszawa 2006 (k. 12-16 as), będąca załącznikiem do pisma 
obwinionego arch. Jacka Wiśniewskiego z dnia 15.05.2012 r. (k. 11 as)  

16. Protokół z rozprawy z dnia 13.06.2012 r. (k. 18, 18 verte, 19 as) 

 
Co do zasady Sąd uznał zgromadzony przez Rzecznika materiał dowodowy jako 
zebrany w sposób wystarczający do wszczęcia postępowania przed sądem 
dyscyplinarnym w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Okręgowy 
Sąd Dyscyplinarny powołał w sprawie jeden dowód złożony przez arch. Jacka 
Wiśniewskiego. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przeprowadził jedną rozprawę, na 
której obecni byli oboje obwinieni architekci oraz Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej. 
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Arch. Małgorzata Wdowiak - Drozd przyznała się do winy, natomiast arch. Jacek 
Wiśniewski nie przyznał się do winy na rozprawie w dniu 30 czerwca 2012 roku.  
 
Sąd przyjął, że w niniejszej sprawie miał miejsce następujący stan faktyczny: 
 
1.Inwestor „CORTEX” Katarzyna Frejgant - Nicpoń powierzył wykonanie projektu 
budowlanego dotyczącego rozbudowy budynku mieszkalnego z usługami o funkcji 
zakładu opiekuńczo-leczniczego w Osielsku przy ulicy Botanicznej na dz. Nr 134/22, 
134/28, 134/25, 138/11. 
2. Projektant architekt mgr inż. Małgorzata Wdowiak - Drozd wykonała projekt 
zapewniając obowiązek sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami przez osobę architekta mgr inż. Jacka 
Wiśniewskiego. 
3. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę 4 sierpnia 2009 roku decyzją nr 1215/2009 
znak WB 7351/1193/09 nr rejestru 36 57/09. 
4. Na skutek pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Bydgoszczy  dokonał kontroli budowy przedmiotowego obiektu dnia 
01 lipca 2011 roku stwierdzając, iż rzeczowa inwestycja realizowana jest w oparciu o 
ostateczną decyzję zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i nie 
stwierdzono istotnych odstępstw. 
5. Starosta bydgoski dnia 5 lipca 2011 roku stwierdził nieważność decyzji własnej nr 
1215/2009 z dnia 04.08.2009 znak WB 7351/1193/09 argumentując, iż stan 
faktyczny, tj 1- wyznaczenie przez gminę drogi dojazdowej na innej nowo utworzonej 
działce, 2- w ewidencji geodezyjnej dz. nr 138/11 widnieje jako BZ nie jako dr, 3- 
właścicielami działki są państwo Nicpoń, 4- fakt iż państwo Nicpoń wystąpili do gminy 
z wnioskiem o zmianę ustaleń miejscowego plany zagospodarowania 
przestrzennego w powyższej sprawie, dąży do tego, iż  działka ta nie będzie w 
przyszłości przeznaczona na drogę dojazdową. 
5. Dnia 3 sierpnia 2011 roku do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów 
RP wpłynęła skarga na działalność zawodową architekta Małgorzaty Wdowiak - 
Drozd. Zarzuca się jej brak należytej staranności w gromadzeniu i przedkładaniu 
załączników organowi oraz naruszenie obowiązujących przepisów prawa składając 
wadliwe oświadczenie woli organowi, że projekt jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany sporządzony został 
niezgodnie z ustaleniami miejscowego prawa zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Osielsko.  
6. Wójt gminy Wojciech Sypniewski w piśmie z dnia 5 września 2011 roku 
adresowanym do Dyrektora Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Mirosława Jagodzińskiego zajmując stanowisko w sprawie 
planowanej ulicy wg planu oznaczonej KD15 stwierdził, iż droga straciła 
uzasadnienie co do wydzielenia jej jako drogi publicznej, gdyż jej znaczenie 
ograniczyło się wyłącznie do gruntów należących do jednego właściciela. Ewentualne 
wydzielenie geodezyjne ulicy KD15 zależy wyłącznie od woli właściciela gruntu, na 
którym została zaplanowana. 
7. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w decyzji z dnia 6 października 2011 WI.I. 
71110.59.11.KO stwierdził nieważność decyzji Starosty Bydgoskiego nr 1215/2009 
zatwierdzającej i udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowego założenia. 
8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dnia 5 października 2011 roku znak WII wydał w 
oparciu o przepis art. 159 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
postanowienie o wstrzymaniu wykonalności decyzji Starosty Bydgoskiego nr 
1215/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku. 
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9. 18 stycznia 2012 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
DOA/ORZ/7110/1583/11/12 uchylił zaskarżoną decyzję w całości i odmówił 
stwierdzenia nieważności decyzji starosty Bydgoskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku 
nr 1215/2009, znak WAB.7351/1193/09. 
 
Sąd w całości dał wiarę przyjętym dowodom pozyskanym dla sprawy w postaci: 
1. Skargi Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2011r.  (k. 2-3 apw); 

2. Oświadczenia autorów projektu i sprawdzających o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej – wyciąg z projektu budowlanego z dnia 5.06.2009r.; – kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem (k. 4 i 70 apw); 

3. Decyzji nr 1215/2009 z dnia 04.08.2009 r., znak sprawy WB.7351/1193/09, nr 
rejestru – 3657/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 
budowę – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (k. 5 - 6  apw); 

4. Załączników do  pisemnego wyjaśnienia obwinionej Małgorzaty Wdowiak - Drozd z 
dnia 11.10.2011r.  ( k. 17-19 apw) w postaci: 
4.1 Pisma Urzędu Gminy w Osielsku z dnia 7.08.2008r.,-pismo przewodnie do 
wypisu i wyrysu (k.20 apw); 
4.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej w Osielsku obszary A8NM/U, KD15, 
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr V/60/99 z dnia 18 sierpnia 1999 
roku (k. 21 – 28 apw); 
4.3 Kopii pisma Starosty Bydgoskiego z dnia 5.07.2011r. stwierdzającego 
nieważność decyzji własnej. (k.36 apw); 
4.4 Rysunek projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, (k.37apw); 
5. Wyciągu  z projektu budowlanego – strona tytułowa, wyciąg z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, opis techniczny i rysunki (k.44 - 58 apw, k. 46 – 
48 verte – dla kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem  przez Kujawsko-
Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, apw, 67 – 80 apw – kopie 
niepotwierdzone za zgodność z oryginałem); 
6. Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5.12.2011r. znak 
W.I.I.020.6.2011.KO (k.87 apw); 
7. Kopii decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak W.I.I.71110.59.11.KO  z 
dnia 06. 10.2011r. stwierdzającej nieważność decyzji Starosty Bydgoskiego nr 
1215/2009 (k.88 -90 oraz 88 – 90 verte apw); 
8. Kopii Postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak 
W.I.I.71110.59.11.KO  z dnia 26. 10.2011r.; (k. 91 apw); 
9. Kopii decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak 
DOA/ORZ/7110/1583/11/12 z dnia 18.01.2012r.  (k.102 – 104 i 102 – 104 verte apw); 
10.  Pisma Urzędu Gminy Osielsko, znak GGZPiR.6727.1.15.2012 z dnia 
22.02.2012r. (k.106, 107 apw); 
11.  Kopii wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  złożonego przez świadka Katarzynę Nicpoń i Krzysztofa Nicponia w 
dniu 04.08.2008 r. – potwierdzona za zgodność z oryginałem (k. 108 apw) 
12.  Kopii odpowiedzi Urzędu Gminy Osielsko do wniosku o wypis i wyrys z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak: GGZP i R 7328/167/08 
z dnia 07.08.2008 r. – potwierdzona za zgodność z oryginałem (k. 109 apw); 
13.  Kopia fragmentu publikacji „Prawo budowlane. Komentarz” autorstwa Sławomira 
Serafina, C.H. Beck, Warszawa 2006 (k. 12-16 as), będąca załącznikiem do pisma 
obwinionego arch. Jacka Wiśniewskiego z dnia 15.05.2012 r. (k. 11 as)  
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i uznał je za kluczowe w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym w niniejszej 
sprawie. 
 
Sąd dał wiarę w całości powyższym dowodom, gdyż są to między innymi 
dokumenty formalno-prawne potwierdzające fakt uczestnictwa obwinionych 
architektów w procesie realizacji projektu budowlanego związanego z niniejszą 
sprawą oraz potwierdza fakt przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej 
z niniejszą sprawą. 

 
Sąd dał wiarę w całości dowodom: 
1. Załącznikom do  pisemnego wyjaśnienia arch.  Małgorzaty Wdowiak - Drozd z dnia 
11.10.2011r.  ( k. 17-19 apw) w postaci: 
 1.1.Zdjęcia satelitarnego (k.29 apw); 
 1.2.Kopii postanowienia Wójta Gminy Osielsko z dnia 01.06.2000 (k.30 – 32 
apw); 
 1.3.Kopii pisma Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z dnia 21.07.2011r. (k.33 apw); 
 1.4. Pisma Urzędu Gminy Osielsko z dnia 05.09.2011r. (2 karty) (k.34 - 35 apw); 
 1.5. Pisma Starosty Bydgoskiego z dnia 5.07.2011 r. (k.36 apw); 
 1.6. Pisma Starosty Powiatowego w Bydgoszczy Wydziału Geodezji i Kartografii z 
dnia 20.07.2007r. (3 karty)(k.38 - 40 apw) ; 

 
lecz uznał je za mało istotne dla sprawy. 
 
Sąd dał wiarę w całości powyższym dowodom, gdyż są to dokumenty formalno-
prawne potwierdzające fakt uczestnictwa obwinionych architektów w procesie 
realizacji projektu budowlanego związanego z niniejszą sprawą oraz potwierdza fakt 
przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z niniejszą sprawą. 

Sąd dał wiarę w całości wyjaśnieniom zawartym w treści pisma arch. Jacka 
Wiśniewskiego z dnia 23.11.2011r. (k. 85apw): albowiem treść w nich zawarta jest 
spójna, logiczna oraz nie była ona kwestionowana co do swej zawartości ani 
prawdziwości przez żadną ze stron.  

Jednocześnie sąd uznaje, że zgodnie z cytowaną ustawą – Prawo budowlane:  

Art. 20. ust. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:  

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami 
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. 
zm., lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), wymaganiami 
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-3-pazdziernika-2008-r-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udziale-spoleczenstwa-w-ochronie-srodowiska-oraz-o-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko/?on=2012-07-01#art:71
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Art. 20. ust. 2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu 
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę 
budowlanego. 

Art. 20. ust. 4. Projektant a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu 
budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Sąd uznał, że brak spójności w przytoczonych dwóch ostatnich przepisach dotyczący 
zakresu sprawdzanego projektu: architektoniczno-budowlanego albo budowlanego, 
działa na korzyść obwinionego architekta, co skutkuje tym, że sprawdzający 
sprawdził projekt architektoniczno-budowlany  zgodnie z wyżej wymienionymi 
przepisami i wiedzą techniczną. 

Sąd bowiem uznał, że wspólne oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na 
podstawie z art. 20. ust. 2 Prawa budowlanego dotyczy sprawdzających w zakresie 
projektu architektoniczno-budowlanego, natomiast projektantów w zakresie pełnego 
projektu budowlanego. 

Jednocześnie sąd uznał, iż powyższe jest spójne z  art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, w którym  
ustawodawca wskazał właściwy organ, w tym przypadku Starostę Bydgoskiego do 
sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także 
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanym. Należy więc uznać, iż organ administracji 
publicznej nie dokonał w tym zakresie ustawowego obowiązku sprawdzenia projektu 
budowlanego „Rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego z funkcją zakładu 
opiekuńczo-leczniczego o budynek usługowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
części pomieszczeń usługowych na terenie działek nr 134/22, 134/27, 134/28, 
134/25, 138/11 w miejscowości Osielsko gmina Osielsko.  

 
Sąd dał wiarę w całości zeznaniom arch. Jacka Wiśniewskiego zawartym w  
protokole przesłuchania  arch.  Jacka Wiśniewskiego  z dnia 8.12.2011r.; (k.93 – 93 
verte apw), albowiem treść w nich zawarta jest spójna, logiczna oraz nie była ona 
kwestionowana co do swej zawartości ani prawdziwości przez żadną ze stron.  
 
Sąd dał wiarę w całości zeznaniom arch. Jacka Wiśniewskiego zawartym w  
protokole z rozprawy z dnia 13.06.2012r. (k.18, 18 verte, 19 as)  albowiem treść w 
nich zawarta jest spójna, logiczna oraz nie była ona kwestionowana co do swej 
zawartości ani prawdziwości przez żadną ze stron. Sąd zgodnie z zeznaniem 
obwinionego architekta uznaje, że przepisy Prawa budowlanego w art. 20 ust. 2  
precyzują jednoznacznie zakres sprawdzania projektu, ograniczając go do projektu 
architektoniczno-budowlanego. 



10/14 

 
Sąd dał wiarę w części zeznaniom arch. Małgorzaty Wdowiak - Drozd zawartych w 
protokole z przesłuchania  z dnia 20.12.2011r.; (k.95, 95 verte, 96 apw). 
Sąd kwestionuje prawdziwość stwierdzenia, że obwiniona architekt zamieściła w 
projekcie kompletny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Na podstawie wyciągu  z projektu budowlanego – strona tytułowa, 
wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opis techniczny i 
rysunki (k.44 - 58 apw, k. 46 – 48 verte – kopii potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem  przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, apw, 67 – 
80 apw – kopie niepotwierdzone za zgodność z oryginałem), jednoznacznie wynika, 
że projekt nie zawiera wyrysu, gdyż za stroną 12, na której jest legenda do planu, 
stronę 13 stanowią warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, natomiast 
strona 11 stanowi wypis z planu miejscowego. 
W zakresie pozostałej części zeznań sąd uznaje treść w nich zawarta jest spójna, 
logiczna oraz nie była ona kwestionowana co do swej zawartości ani prawdziwości 
przez żadną ze stron.  
 
Sąd dał wiarę w całości wyjaśnieniom arch. Małgorzaty Wdowiak - Drozd zawartym 
w protokole z rozprawy z dnia 13.06.2012r. (k.18, 18verte, 19 as). 

 
Sąd dał wiarę zeznaniom świadka Pani Katarzyny Frejgant - Nicpoń i uznał je za 
wiarygodne, pomimo iż z pisma otrzymanego 22 lutego 2012 roku z Urzędu Gminy 
Osielsko  wynika, iż z wnioskiem o wypis i wyrys wystąpili państwo Nicpoń.  Z uwagi 
na bardzo powszechne wystąpienia projektantów w imieniu inwestorów, sąd uznał za 
możliwe, iż to nie osobiście świadek występowała z wnioskiem o wydanie wypisu i 
wyrysu lub mogła o tym fakcie nie pamiętać, natomiast nie został przeprowadzony 
żaden dowód w sprawie, że było inaczej. Sąd uznał ten dowód za mało istotny dla 
prowadzonej sprawy. 
W zakresie pozostałej części zeznań sąd uznaje, że  treść w nich zawarta jest 
spójna, logiczna oraz nie była ona kwestionowana co do swej zawartości ani 
prawdziwości przez żadną ze stron.  

 
 

Sąd  zważył, co następuje: 
 
W swoim wniosku Rzecznik zarzucił arch. Jackowi Wiśniewskiemu popełnienie czynu 
powodującego odpowiedzialność zawodową w budownictwie polegającego na 
sprawdzeniu i zaakceptowaniu projektu budowlanego „Rozbudowy budynku 
mieszkalno-usługowego z funkcją zakładu opiekuńczo-leczniczego o budynek 
usługowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń 
usługowych na terenie działek nr 134/22, 134/27, 134/28, 134/25, 138/11 w 
miejscowości Osielsko gmina Osielsko”, sporządzonego  niezgodnie z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej w Osielsku, czym spowodował, że jego 
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stało się nieprawdziwe w części 
dotyczącej przepisów, co stanowi  czyn przewidziany w art. 95 pkt. 4 w zw. z art. 12 
ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 4 ustawy - Prawo budowlane.   

Sąd ustalił na podstawie  art. 20. ust. 2.  Prawa budowlanego, że projektant ma 
obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod 
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względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, w związku z czym 
obwiniony nie miał obowiązku sprawdzenia projektu zagospodarowania 
przestrzennego.  

W związku z powyższym sąd uznał arch. Jacka Wiśniewskiego niewinnym 
zarzucanego mu powyżej czynu. 

Sąd ustalił, że bezzasadny jest zarzut Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej wobec arch. Jacka Wiśniewskiego  jako  
sprawdzającego  polegające  na  tym,  że popełnił błąd w projekcie 
zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno – budowlanym  dla wyżej 
wskazanej inwestycji polegający na umieszczeniu i rozwiązaniu funkcjonalnym   
projektowanego budynku w pasie drogowym oznaczonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego symbolem KD15 (ulica  dojazdowa ), gdyż tego 
nie uczynił, a także nie miał obowiązku prawnego sprawdzić, czy jest to zgodne z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Sąd uznał, że bezzasadny jest zarzut Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej wobec obwinionego arch. Jacka Wiśniewskiego, że  sprawdzając projekt 
architektoniczno – budowlany w zakresie  kubatury pominął istotny błąd, jakim było 
przekroczenie  obszaru A8MN/U przez obrys budynku i zlokalizowanie go częściowo 
w obszarze KD15 oraz że doprowadzenie projektu zagospodarowania terenu do 
zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczałoby 
jednocześnie poprawienie projektu architektoniczno – budowlanego wewnątrz 
kubatury: funkcji, konstrukcji, wymiarowania, instalacji itd. wynikającą z integralności 
projektu budowlanego zawierającego dwie części i obu tych części dotyczy  
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przystąpienie do sprawdzenia przez 
organ zatwierdzający zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wymaga kompletności projektu,  w tym 
uprzedniego sprawdzenia  przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 
budowlane. Sąd ustalił jak wyżej, że sprawdzeniu zgodnie z art. 20. ust. 2 Prawa 
budowlanego podlega tylko i wyłącznie projekt architektoniczno-budowlany, nie 
projekt zagospodarowania przestrzennego. 

Sąd uznał, że zgodnie z art. 20. ust. 4 projektant jak i sprawdzający mają obowiązek 
załączenia do projektu oświadczenia o zgodności projektu budowlanego z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W  art. 20 ust. 2 ustawodawca jasno 
określił w jakiej części odpowiedzialność za sprawdzenie projektu spada na 
architekta sprawdzającego, tj tylko w części projektu architektoniczno-budowlanego.  

W związku z powyższym sąd uznał arch. Jacka Wiśniewskiego niewinnym 
zarzucanego mu powyżej czynu. 

 

W swoim wniosku Rzecznik zarzuciła arch. Małgorzacie Wdowiak - Drozd 
popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową w budownictwie 
polegającego na tym, że wykonała projekt budowlany „Rozbudowy budynku 
mieszkalno-usługowego z funkcją zakładu opiekuńczo-leczniczego o budynek 
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usługowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń 
usługowych na terenie działek nr 134/22, 134/27, 134/28, 134/25, 138/11 w 
miejscowości Osielsko gmina Osielsko”, załączając   do  projektu  budowlanego 
tylko wypis bez wyrysu z miejscowego planu, czym spowodowała, że jej 
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stało się nieprawdziwe w części 
dotyczącej przepisów, co stanowi  czyn przewidziany w art. 95 pkt 4  w zw. z art. 12 
ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy  – Prawo budowlane.  

 
Sąd uznał, że bezzasadny jest zarzut Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej wobec arch. Małgorzaty Wdowiak - Drozd, że nie dołączyła załącznika 
graficznego, czyli wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
do dokumentacji. 

Sąd uznał, że nie ma żadnego aktu prawa, który nakazuje załączanie wypisu i 
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza nie ma 
takiego przepisu określonego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 cytowanej ustawy - 
Prawo budowlane lub rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. Jednocześnie sąd uznaje, że Starosta Bydgoski posiada 
dostęp do planów miejscowych, więc zgodnie z przepisami nie powinien także 
wnosić o uzupełnienie dokumentacji, czego zresztą nie uczynił.  

W związku z powyższym sąd uznał arch. Małgorzatę Wdowiak - Drozd  niewinną 
zarzucanego jej powyżej czynu. 

W swoim wniosku Rzecznik zarzuciła arch. Małgorzacie Wdowiak - Drozd 
popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową w budownictwie 
polegającego na tym, że wskutek braku załączenia wypisu i wyrysu jej oświadczenie 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej stało się nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów, 
co stanowi  czyn przewidziany w art. 95 pkt 4  w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw.  z 
art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy  – Prawo budowlane.  

Sąd uznał, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego projektant do projektu 
załącza „…oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami …”. Mając na względzie, iż miejscowy plan 
zagospodarowania terenu jest przepisem prawa miejscowego projektantka naruszyła 
przepis prawa i jej oświadczenie w istocie stało się nieprawdziwe. Jednakże Sąd 
podkreśla, iż powodem nieprawdziwości oświadczenie nie był brak załączenia wypisu 
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu, lecz brak opracowania 
projektu zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania terenu.  

W związku z powyższym sąd uznał arch. Małgorzatę Wdowiak - Drozd  winną 
zarzucanego mu powyżej czynu polegające na tym, że jej oświadczenie o 
sporządzeniu wyżej wymienionego projektu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stało się 
nieprawdziwe w części dotyczącej przepisów. 

Sąd wymierzając obwinionej karę upomnienia za wyżej wskazany czyn będący 
przedmiotem niniejszego postępowania uwzględnił okoliczność, iż obwiniona 
po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej weszła w konflikt z 
obowiązującym prawem budowlanym. 
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W swoim wniosku Rzecznik zarzuciła obwinionej popełnienie czynu powodującego 
odpowiedzialność zawodową w budownictwie polegającego na tym, że wykonała 
projekt budowlany „Rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego z funkcją 
zakładu opiekuńczo-leczniczego o budynek usługowy wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń usługowych na terenie działek nr 134/22, 
134/27, 134/28, 134/25, 138/11 w miejscowości Osielsko gmina Osielsko 
niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Osielsku, co stanowi  czyn 
przewidziany w art. 95 pkt 4  w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 20 ust. 1 pkt 
1 i ust. 4 ustawy  – Prawo budowlane.  

Arch. Małgorzata Wdowiak - Drozd nie uwzględniła w projekcie, ani nie 
ustosunkowała się w opisie technicznym do obszaru KD15, który naruszyła, 
ponieważ w rzeczywistości nie korzystała z załącznika graficznego. Nie otrzymała go 
od inwestora, a sama nie wystąpiła o jego uzyskanie w Gminie Osielsko, mimo że  
mogła to zrobić zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Wykonała projekt mając niepełne materiały wyjściowe do projektowania, chociaż 
niewątpliwie wiedziała, że dopiero wypis i wyrys w komplecie tworzą właściwą 
informację. Wypis wraz z wyrysem z miejscowego planu arch. Małgorzata Wdowiak -  
Drozd dołączyła dopiero do swoich wyjaśnień pisemnych, w których podała 
informacje o projektowanym terenie i terenach sąsiedniej zabudowy uzyskane w 
2011 roku. Informacje te dotyczą  odstępstwa od miejscowego planu w obszarze 
A8MN/U na działkach sąsiednich polegającego na odmiennym wytyczeniu i 
zabudowaniu działek domów jednorodzinnych wraz z inną ulicą dojazdową (działka 
138/33), poza obszarem KD15, na podstawie decyzji Wójta Gminy Osielsko z dnia 13 
grudnia 2000r. Odstępstwo od planu nie zostało jednak  wprowadzone  zgodnie z 
procedurą wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
jako zmiana w planie miejscowym. Stąd w chwili przystępowania autorki do pracy 
nad projektem w 2009 roku był on obowiązujący w wersji z 1999 roku i obszar KD15 
(działka 138/11) powinien był na całej szerokości ponad 11m pozostać 
niezabudowany. Tej okoliczności arch. Małgorzata Wdowiak - Drozd nie wzięła, 
chociaż powinna była wziąć pod uwagę. 

 

Sąd ustalił w toku przewodu sądowego, iż obwiniona swoim czynem naruszyła 
przepis art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy – Prawo budowlane stanowiący, że do 
podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w 
sposób zgodny z przepisami, czyli także ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowiącego obowiązujące przepisy prawne w 
postaci prawa miejscowego. 

W związku z powyższym sąd uznał arch. Małgorzatę Wdowiak - Drozd winną 
przypisanych jej powyżej czynów w zakresie niezgodności projektu budowlanego z 
ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Sąd wymierzając obwinionej karę upomnienia za wyżej wskazany czyn będący 
przedmiotem niniejszego postępowania uwzględnił okoliczność, iż obwiniona 
po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej weszła w konflikt z 
obowiązującym prawem budowlanym. 
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Sąd uznał, iż obwiniona architekt popełniła przypisane jej czyny z winy nieumyślnej w 
postaci niedbalstwa, albowiem obwiniona architekt nie mając zamiaru ich popełnienia 
popełniła je jednak na skutek nie zachowania ostrożności wymaganej w danych 
okolicznościach mimo, że możliwość popełnienia tych czynów mogła i powinna była 
przewidzieć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 
 

 
Otrzymują: 

1. Pani arch. Małgorzata Wdowiak-Drozd 
2. Pan arch. Jacek Wiśniewski 
3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP 
 


