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W opracowaniu przedstawiono podstawowe wymagania w zakresie projektowania małych sztywnych budynków mieszkalnych i usługowych o kubaturze ok.1000 m3 na terenach eksploatacji górniczej
w oparciu o Instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 416/2006
”Projektowanie budynków na terenach górniczych” [1] autorstwa dr
hab. inż. Mariana Kawuloka prof. nadzw.ITB, która stanowi podstawę do projektowania wszelkich obiektów na terenach odziaływań
górniczych .Przedstawiono podstawowe wymagania instrukcji [1]
w zakresie kształtowania obiektów i elementów konstrukcji dla tego
typu obiektów na oddziaływania górnicze .
Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność za właściwe
zaprojektowanie obiektu spoczywa na projektancie obiektu , w tym w
zakresie konstrukcji na osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. Zatem każdy projektant w sposób należyty winien wykonać
projekt konstrukcji obiektu, zaadaptować projekt typowy, opracować
dokumentację zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi uwzględniającymi wszelkie oddziaływania górnicze i wymagania określone warunkami technicznymi oraz zapewnić
właściwą wytrzymałość obiektu na te oddziaływania.
Należy stwierdzić ,że na terenach oddziaływań górniczych realizowana jest znaczna ilość małych budynków mieszkalnych i usługowych i one w znacznej mierze stanowią przedmiot stosowania
instrukcji w zakresie projektowania budynków. Duże obiekty o specjalnej konstrukcji projektowane są przez doświadczonych projektantów, jednak zasadnicza część realizowanych obiektów na terenach eks-
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ploatacji górniczej stanowią obiekty budowlane o kubaturze ok.1000
m3,budynki mieszkalne i użytkowe, adaptacje projektów typowych
projektowane są przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności
konstrukcyjnej bez doświadczenia w tej dziedzinie, bez odpowiedniej
wiedzy w zakresie projektowania budynków na terenach górniczych
,a później realizowane przez różnego typu małe firmy budowlane i w
tzw. systemie gospodarczym” własnymi siłami i środkami inwestora,
co powoduje odstępstwa od wymagań stawianym obiektom na terenach górniczych przez instrukcję ITB [1}.
Aby wykonać poprawnie projekt konstrukcji zabezpieczeń budynku na oddziaływania górnicze należy poznać wpływy, mechanizmy
pracy konstrukcji, oddziaływania i ich konsekwencje oraz szczegółowo zapoznać się literaturą tematu i obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi, dokonać analizy uwarunkowań lokalizacyjnych i
zastosować w projekcie wymagania instrukcji ITB[1].
W opinii znacznej części inżynierów i techników budownictwa
pokutuje opinia, że projekty konstrukcji zabezpieczenia budynku na
oddziaływania górnicze są niezwykle proste i w zasadzie każdy projekt można zaadaptować ,dotyczy to również tak zwanych projektów
typowych, adaptowanych bezkrytycznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia bez ingerencji w architekturę obiektu, układ
ścian usztywniających i inne elementy konstrukcyjne. W większości
projekty konstrukcji w zakresie zabezpieczeń na oddziaływani górnicze małych obiektów budowlanych zawierają elementy rusztu żelbetowego z odpowiednimi usztywnieniami ,wieńce opaskowe, wymagania materiałowe oraz opis w zakresie wymagań określonych
instrukcją ITB[1].
Należy stwierdzić ,że zakres, dostępność aktualnej literatury, warunków technicznych, instrukcji, przykładów obliczeniowych do projektowania tego typu obiektów jest w pełni wystarczająca ,co umożliwia przeciętnemu inżynierowi właściwe zaprojektowanie konstrukcji
małego obiektu, wykonanie obliczeń z uwzględnieniem wszelkich zabezpieczeń wymaganych Instrukcjami oraz szczegółowego określenia
w opisie technicznym wszelkich wymagań w zakresie posadowienia
budynku, warunków geotechnicznych, technicznych, materiałowych,
technologicznych dostosowania do wymagań instrukcji ITB w całej
6
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zawartości z uwzględnieniem wszelkich wymagań technicznych oraz
aktualnych wymagań normowych.
Wystarczy więc zapoznać się szczegółowo z podanymi niżej instrukcjami i je literalnie, sensownie zastosować.
[1] ITB nr 416/2006 - Projektowanie budynków na terenach
górniczych-Kawulok M.Warszawa 2006
[6] ITB nr 364/2007 - Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych- Kawulok M.i inni
Warszawa 2007 .
Eksploatacja górnicza charakteryzuje się zjawiskami koniecznymi
do uwzględnienia i zrozumienia w procesie projektowania i konstruowania obiektu.
Zjawiska te są to wymuszone odkształcenia, deformacje ciągłe
,nieciągłe i drgania podłoża, deformacje powierzchniowe, spełzanie i
rozpełzanie terenu, zjawiska dynamiczne o charakterze parasejsmicznym wynikające ze wstrząsów górniczych, zatem bezmyślne stosowanie zasady „kopiuj i wklej” przy tworzeniu dokumentacji, oderwane
od projektu podstawowego jest wyłącznie naruszeniem etyki inżynierskiej.
Realizacja takich budynków na terenach oddziaływań górniczych
na podstawie niekompletnej dokumentacji, obarczonej poważnymi
błędami w zakresie branży konstrukcyjnej jest przyczyną powstawania uszkodzeń i stanów awaryjnych, powoduje również poważne problemy w zakresie postepowań odszkodowawczych.
Konstrukcja obiektów sztywnych powinna być przystosowana
do przejmowania sił wewnętrznych wywołanych oddziaływaniami
górniczymi, przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych warunków
sztywności. Sztywność budynku (segmentu) należy zapewnić przez
odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne części fundamentowej i nadziemnej obiektu oraz ich wzajemne połączenia
Fundamenty obiektów sztywnych powinny być tak skonstruowane, by - przy współpracy z całą konstrukcją - zapewniały przeniesienie poziomych sił wynikających z oddziaływań górniczych oraz
geometryczną niezmienność rzutu poziomego w płaszczyźnie posadowienia.

7
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W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, będących
typowymi reprezentantami obiektów sztywnych, siły wywołane oddziaływaniami górniczymi są przenoszone przez:
•
•
•
•

fundamenty,
część podziemną budynku,
kondygnacje nadziemne,
stropy i wieńce
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Nie powinno stosować się rozwiązania polegającego na usztywnieniu segmentu wyłącznie przez podziemną część budynku. Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne w przypadku oddziaływania na
budynek wstrząsów górniczych.
Zalecanym sposobem posadowienia budynków o ścianowym
układzie nośnym jest układ żelbetowych ław fundamentowych. Geometryczną niezmienność rzutu poziomego można wtedy uzyskać za
pomocą odpowiedniej konstrukcji najniższej kondygnacji lub poprzez
usztywnienie rusztu w płaszczyźnie poziomej za pomocą ściągów
przekątniowych.
W celu przejmowania dużych sił wywołanych poziomymi deformacja-mi podłoża można stosować żelbetową przeponę, której konstrukcja zapewnia jednocześnie geometryczną niezmienność rzutu
poziomego budynku i może spełniać rolę posadzki piwnicznej. Przeponę stanowi zwykle płyta żelbetowa zbrojona krzyżowo grubości 10
cm.
Część podziemną w budynkach zaleca się projektować w formie
zamkniętej skrzyni, o stałej wysokości na całym rzucie segmentu,
stanowiącej równocześnie kondygnację piwniczną. Należy unikać
osłabienia skrzyni otworami przecinającymi wieńce stropowe. Część
podziemną można też konstruować w formie wysokiego rusztu fundamentowego, który powinien być w górnym poziomie zamknięty za
pomocą monolitycznej płyty żelbetowej.
Projektowanie szkieletowej konstrukcji kondygnacji piwnicznej
zaleca się ograniczać do budynków lokalizowanych na terenach I i II
kategorii. W takich przypadkach należy dążyć do zmonolityzowania szkieletu nośnego piwnic z wypełnieniem. Budynki o konstrukcji
mieszanej, tj. takie, w których pionowe elementy nośne stanowią częściowo słupy, a częściowo ściany, jako charakteryzujące się z reguły
niejednorodną sztywnością, zaleca się posadawiać na sztywnej skrzyni piwnicznej.
8
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Przy posadowieniu budynków szkieletowych na płytach lub rusztach fundamentowych, bez konstruowania kondygnacji piwnicznej,
wskazane jest dobieranie wysokości fundamentu zgodnie z warunkami sztywności i nośności wymaganymi do przeniesienia oddziaływań
górniczych, przy uwzględnieniu współpracy kondygnacji nadziemnych.
W budynkach, których słupy posadowione są na niezależnych sto-pach fundamentowych, w celu zachowania geometrycznej niezmienności rzutu poziomego fundamentów, wskazane jest ich skotwienie za
pomocą układu ściągów podłużnych, poprzecznych i ukośnych.
Ściany konstrukcyjne budynków zaleca się rozmieszczać symetrycznie względem osi podłużnej i poprzecznej segmentu. Powinny
one być projektowane w jednej płaszczyźnie, na całej długości i szerokości segmentu. Wymagane jest skonstruowanie przynajmniej jednej
podłużnej ściany usztywniającej. W kierunku poprzecznym rozstaw
ścian konstrukcyjnych nie powinien przekraczać 12 m.
Stropy powinny być konstruowane jako płyty lub ustroje płytowo-żebrowe betonowane na miejscu przeznaczenia i powiązane ze ścianami. Stropy spełniają wtedy także rolę poziomych tarcz usztywniających, mogących przenosić siły normalne i styczne występujące w ich
płaszczyźnie oraz siły styczne na połączeniu ściana-strop. Konstrukcja stropów, na szerokości współpracującej ze ścianami, powinna być
także przystosowana do przenoszenia poziomych sił rozciągających,
wynikających ze zginania budynku.
W stropach wykonywanych z wielkowymiarowych elementów
prefabrykowanych wykształcenie poziomych tarcz można uzyskać
przez skonstruowanie odpowiednich połączeń między elementami
stropowymi oraz między ścianami a stropami. W przypadku niewystarczającej nośności tych połączeń, zmonolityzowanie konstrukcji
stropu można uzyskać przez założenie na stropie warstwy betonu o
grubości nie mniejszej niż 3 cm, zbrojonej w kierunku prostopadłym
do zbrojenia podłużnego płyt.
Także w stropach gęsto-żebrowych nad piwnicą wymagane jest
wykonanie analogicznej warstwy betonu oraz założenie dodatkowego
zbrojenia, usytuowanego prostopadle do osi żeber i zakotwionego w
wieńcach stropowych. Zalecane jest wzmocnienie stropów gęstożebrowych nad pierwszą kondygnacją, a w uzasadnionych obliczeniowo
przypadkach także stropów wyższych kondygnacji.
W poziomie wszystkich stropów, wzdłuż ścian zewnętrznych oraz
konstrukcyjnych ścian wewnętrznych, należy założyć wieńce żelbe9
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towe, wiążące stropy ze ścianami nośnymi i usztywniającymi. Wymagana jest ciągłość zbrojenia wieńców. Połączenie ścian ze stropami
ma na celu zapewnienie ich współpracy w przenoszeniu sił rozciągających, występujących przy zginaniu budynku.
Minimalne zbrojenie wieńców oraz minimalne zbrojenie stropów
na przejęcie stycznych sił krawędziowych (zbrojenie łączące stropy
nad podporą), wraz z wymaganiami konstrukcyjnymi dotyczącymi
tego zbrojenia, należy ustalać zgodnie z punktem 9.6 normy PN-B03264:2002 „Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone. Obliczanie statyczne i projektowanie.” , z warunku na ograniczenie zakresu
szkód wywołanych przez oddziaływania wyjątkowe. Wieńce stropu
nad kondygnacją piwniczną powinny być zbrojone co najmniej czterema wkładkami o średnicy 12 mm, niezależnie od klasy stali.[4]
Powyższe wymagania stanowią ogólne zasady kształtowania konstrukcji obiektów, zapewnienia sztywności obiektu oraz podstawę
projektowania obiektów budowlanych na terenach górniczych i wraz
z instrukcjami ITB musza być bezwzględnie uwzględniane w projektach zabezpieczeń
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne
dotyczące przyjmowania wymiarów segmentów.
Maksymalna długość segmentu budynku nie powinna przekraczać
36m. Na terenach III i IV kategorii oraz w budynkach o konstrukcji murowej i szkieletowej z wypełnieniem murowym, niezależnie od
kategorii terenu, zaleca się przyjmować długość nie większą od 30m.
Przy ustalaniu długości segmentów należy brać pod uwagę wymaganą sztywność konstrukcji i względy funkcjonalne projektowanego
budynku . Przyjmowanie segmentów dłuższych, niż wyżej podano
jest niekorzystne z uwagi na potrzebę wykonania zwiększonego zakresu zabezpieczeń konstrukcji na wypadek oddziaływań górniczych
i wynikające stąd koszty.
Przerwy dylatacyjne powinno się także projektować w miejscach
zmiany głębokości posadowienia oraz w miejscach takiej zmiany warunków gruntowych , które mogą mieć praktyczny wpływ na nierównomierne osiadanie budynku .
Wydzielone za pomocą przerw dylatacyjnych segmenty powinny
mieć kształt prostopadłościanu o stałej wysokości. Ewentualna różnica wysokości w obrębie segmentu nie powinna przekraczać 20%. ITB
nr 416/2006 [1]
Przy doborze wielkości segmentów w trakcie projektowania układów szeregowych budynków mieszkalnych należy dążyć do stosowania foremnych kształtów segmentów w celu wyeliminowania dodatkowych sił skręcających. Ograniczenie wymiaru segmentów sprzyja
ograniczeniu sił poziomych oddziaływujących na fundamenty budynku i w konsekwencji ograniczeniu ilości zbrojenia koniecznego do
przeniesienia sił parasejsmicznych.

11
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne
dotyczące przyjmowania ustrojów nośnych i usztywniających.
Układ nośny budynku można kształtować jako ścianowy lub szkieletowy z wypełnieniem murowym . Można także stosować układ
mieszany, w którym pionowe elementy nośne stanowią częściowo
ściany, a częściowo szkielet z wypełnieniem murowym . Konstrukcja
szkieletowa wykonywana jest zwykle jako żelbetowa - monolityczna,
lub jako stalowa.
Ścianowy układ nośny można projektować jako:
•
•
•

poprzeczny , z podłużnymi ścianami usztywniającymi ,
podłużny, z poprzecznymi ścianami usztywniającymi ,
mieszany, z podłużnymi i poprzecznymi ścianami nośnymi .

W budynkach szkieletowych z wypełnieniem murowym układ
nośny należy kształtować na analogicznych zasadach jak w budynkach ścianowych. Rozstaw słupów nośnych zaleca się przyjmować
do 6 m. Pod względem konstrukcyjnym ściany ze sztywnym, murowym wypełnieniem szkieletu należy traktować jako równorzędne
ze ścianami nośnymi wykonanymi z jednorodnego materiału, pod
warunkiem zapewnienia jakości wykonania robót murowych jak dla
kategorii A- według klasyfikacji przyjętej w PN-B-03002: 1999.
Należy zapewnić sztywność budynku w płaszczyźnie pionowej.
Nie zaleca się projektować budynków usztywnionych wyłącznie przez
konstrukcję kondygnacji piwnicznej.
Usztywnienie w kierunku podłużnym stanowią ściany wykonane jak o ciągłe na długości budynku. Wymagane jest skonstruowanie
przynajmniej jednej takiej ściany, o przebiegu zbliżonym do osi po12
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dłużnej budynku. W kierunku poprzecznym rozstaw ścian usztywniających nie powinien przekraczać 12m. Poprzeczne ściany usztywniające należy wykonywać na całej szerokości budynku.
Należy dążyć do symetrycznego układu ścian nośnych względem
osi podłużnej i poprzecznej budynku. Dopuszczalna asymetria usytuowania ścian w budynku z jedną podłużną ścianą wewnętrzną, nie
wymagająca uwzględnienia w obliczeniach, jest pokazana na rysunku
5. Przesunięcie osi ściany wewnętrznej względem osi podłużnej rzutu
poziomego (a1) nie powinno przekraczać 0,1 poprzecznego wymiaru
budynku (tj. 0,1 B) i nie powinno być większe niż 1,2 m. Dopuszczalne przesunięcie odcinka poprzecznej ściany nośnej (a2) nie powinno
przekraczać 0,6 m.

Rys. 5. Dopuszczalne przesunięcie ścian podłużnych a1 i ścian
poprzecznych a2, nie wymagające uwzględnienia w obliczeniach; a1
S0,1 B i a1 S l ,2 m, a2 S0,6m
Zaleca się ograniczać perforację ścian piwnic. Wszelkie niezbędne otwory w piwnicach należy rozmieszczać symetrycznie względem
osi budynku. Rozmieszczenie otworów w ścianach zewnętrznych nie
powinno przeszkadzać w założeniu obwodowych - ciągłych wieńców
stropowych w poziomach stropów. Dotyczy to zwłaszcza otworów
okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych klatek schodowych . Należy unikać sytuowania otworów w ścianach przy dylatacyjnych. W razie konieczności ich wykonania należy uszczelnić przerwę
13
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dylatacyjną wokół otworów w sposób nie utrudniający swobodnego,
wzajemnego przemieszczenia się segmentów.
Klatki schodowe i szyby dźwigowe zaleca się sytuować w połowie
długości segmentu . Ich wymiary w rzucie poziomym nie powinny
powodować osłabienia przekroju poprzecznego stropów więcej niż o
40%. Klatka schodowa nie powinna wychodzić poza obrys ścian zewnętrznych budynku i nie powinna przecinać wieńców założonych w
poziomie stropów. ITB nr 416/2006 [1]
Projektanci przy doborze ustrojów nośnych i usztywniających powinni stosować układy stężone poprzecznymi i podłużnymi ścianami usztywniającymi .W przypadku zastosowanie układów otwartych
należy zastosować bezwzględnie dodatkowe elementy usztywniające
zgodnie z instrukcją [1].Konieczne jest dokładne określenie w projekcie, w przypadku układów szkieletowych, zapisów o zapewnieniu
połączenia i współpracy pomiędzy murem i konstrukcją stropów np.:
poprzez zastosowanie tzw. murów skrępowanych zgodnie z pkt.6.9
PN-EN 1996-1-1 [N2] , które zapewniają zdecydowanie najlepsze po
monolitycznej usztywnienie konstrukcji.
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne
dotyczące posadowienia budynków.
Fundamenty , oprócz przekazania obciążeń pionowych na grunt,
powinny przenieść siły poziome wynikające z oddziaływań górniczych, a także zapewnić geometryczną niezmienność rzutu poziomego budynku (segmentu). Geometryczną niezmienność rzutu poziomego można uzyskać poprzez usztywnienie fundamentów w ich
płaszczyźnie, względnie przez współpracę fundamentów z odpowiednio skonstruowanymi piwnicami lub najniższą kondygnacją w
budynkach niepodpiwniczonych.
Budynki należy posadawiać za pomocą fundamentów bezpośrednich, ukształtowanych w postaci rusztu ław, rusztu ław skotwianych
ściągami, ław z przeponą kotwiczną, płyt fundamentowych oraz
skrzyń piwnicznych. kondygnacjach piwnicznych wykonanych w
konstrukcji szkieletowej zaleca się stopy fundamentowe powiązać ławami, biegnącymi pod ścianami wypełniającymi szkielet. Można też
stropy połączyć przekątniowymi ściągami fundamentowymi. W celu
przejęcia odkształceń poziomych terenu można stosować także powiązanie słupów za pomocą przepony fundamentowej.
Fundamenty powinny być zakładane w miarę możliwości płytko,
jednak z uwzględnieniem niezbędnej głębokości z uwagi na przemarzanie, zgodnie z PN-81/B-03020 . Należy dążyć do wykorzystania
nośności podłoża . Zapewnia to lepszą pracę statyczną konstrukcji
pod obciążeniami wynikającymi z wpływów górniczych.
Fundamenty powinny być posadowione na jednym poziomie w
obrębie każdego segmentu. W przypadku konieczności posadowienia na różnych poziomach najkorzystniej jest sytuować zagłębienie
w części środkowej rzutu poziomego, symetrycznie względem osi
15
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segmentu (rys. 6a). Jeżeli zagłębiona część jest usytuowana od strony
zewnętrznej segmentu, należy ją oddzielić od pozostałych fundamentów warstwą poślizgową (rys. 6b, c). Należy unikać posadowienia
sąsiednich segmentów na różnych głębokościach.
W przypadku konieczności stosowania takiego rozwiązania zaleca
się ograniczyć do dwóch liczbę segmentów stanowiących jeden budynek. Przejście z części głębszej do płytszej zaleca się wtedy wykonać
na zasadach fundamentu schodkowego, stosowanego przy posadowieniu na stoku (p. 5.1.5).

Rys. 6. Przykłady posadowienia budynku na różnych głębokościach a)zagłębienie części środkowej, b i c) asymetryczne zagłębienie
części segmentu I- zagęszczony piasek lub chudy beton, 2 -warstwa
poślizgowa.
Nie należy posadawiać fundamentów bezpośrednio na podłożu o dużej nośności i małej odkształcalności. Dotyczy to szczególnie
posadowienia obiektów na gruntach skalistych (skałach twardych i
miękkich, litych i spękanych), utworach karbońskich, utworach trzeciorzędowych w postaci wapieni i piaskowców , gruntach kamienistych (zwietrzelinach, rumoszach , otoczakach), a także zwartych
gruntach spoistych . W takich przypadkach należy pod fundamentami stosować podsypkę wykonaną z gruntów niespoistych. Podsypkę
zaleca się wykonywać z gruntów drobnoziarnistych (piasku średniego
Ps, piasku grubego Pr), względnie przy ich braku -z gruntów gru16
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boziarnistych (pospółki Po, żwiru Ż). Do wykonania podsyp ki nie
należy stosować piasku pylastego oraz piasku drobnego . Podsypka
powinna być wykonana przy stopniu zagęszczenia Id< 0,6.
W celu amortyzacji poziomych odkształceń terenu minimalną
grubość podsypki
- w zależności od jej rodzaju i długości L budynku -zaleca się
przyjmować według tablicy 4.
Tablica 4. Minimalna grubość podsypki do amortyzacji
poziomych odkształceń terenu
Rodzaj
podsypki

Minimalna grubość podsypki, m, przy długosci budynku L
L<10m

L = 10-20m

L =20-30m

L>30m

Pr, Ps

0,30

0,40

0,50

0,60

Z, Po

0,40

0,50

0,60

0,70

Grubość podsypki piaskowej do amortyzacji pionowych odkształceń podłoża powinno się ustalać na podstawie analizy współpracy
obiektu z podłożem, przyjmując za podstawowe kryterium wielkość
kosztów. Jeżeli taka analiza nie jest wykonywana, minimalna grubość podsypki pod fundamentami rusztowymi powinna być 1,5 razy
większa od wymiaru poprzecznego najszerszej ławy fundamentowej.
Niezależnie od rodzaju fundamentu do amortyzacji wpływu pionowych ruchów te renu nie zaleca się stosować podsypki o miąższości
mniejszej od 0,5 m, natomiast stosowanie miąższości większej od 1,0
m powinno być uzasadnione wspomnianą analizą kosztów.
Fundamenty na palach lub na studniach mogą być stosowane tylko
w wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymagają tego warunki gruntowe. Celowe jest wtedy zastosowanie warstwy poślizgowej nad głowicą
pali lub studni. ITB nr 416/2006 [1]
Projektanci przy doborze sposobu posadowienia powinni unikać
podpiwniczeń częściowych, a jeżeli jest to konieczne powinni w konstrukcji wytworzyć dylatację poziomą z warstwą poślizgową.
W projekcie posadowienia należy bezwzględnie na terenach górniczych zastosować warstwy podsypki piaskowej amortyzującej oddziaływania górnicze co pozwoli to na znaczne ograniczenie lub
uniknięcie uszkodzeń w budynku.
17
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne
dotyczące materiałów budowlanych stosowanych na terenie oddziaływań górniczych.
W budynkach wznoszonych na terenach górniczych materiały budowlane stosowane do wykonywania elementów nośnych winny zapewnić spełnienie wymagań wytrzymałości i sztywności konstrukcji.
Materiały wykończeniowe i izolacyjne należy dobierać z uwzględnieniem przewidywanych odkształceń konstrukcji spowodowanych deformacjami podłoża.
Minimalna wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk
nie powinna być mniejsza niż 3 MPa. Do murów zaleca się stosować
zaprawy cementowo-wapienne, można też stosować zaprawę cementową. Wytrzymałość średnia zaprawy na ściskanie fm, nie powinna
być mniejsza niż 5 MPa. Mury należy wykonywać z wypełnionymi
spoinami pionowymi.
Przyjmując podział elementów murowych według PN-B03002:1999, do konstrukcji nośnych na terenach górniczych należy
stosować elementy murowe grupy 1, do murowania na zwykłe spoiny, z zachowaniem podanych wyżej wymagań wytrzymałościowych
. Bloczki z betonu komórkowego do murowania na cienkie spoiny
można stosować wyłącznie w kondygnacjach nadziemnych, zakładając zbrojenie w spoinach wspornych na ogólnych warunkach, zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie.
Beton do konstrukcji nośnych należy stosować na ogólnych zasadach podanych w PN-B-03264. Beton zastosowany do konstrukcji
kondygnacji piwnicznych powinien być szczelny. W budynkach narażonych na równoczesne oddziaływanie deformacji terenu i wstrzą18
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sów górniczych zaleca się używanie betonu konstrukcyjnego klasy co
najmniej B20.
Do wykonywania fundamentów i elementów usztywniających
fundamenty (ściągów, przepon) oraz kondygnacji piwnicznych lub
przyziemia budynków, wieńców i betonowych złączy elementów prefabrykowanych powinno się stosować beton, układany na miejscu
przeznaczenia. Wyklucza się wykonywanie ław fundamentowych i
ścian z kamienia łamanego, niezależnie od je go wytrzymałości.
Dobór odpowiednich gatunków i jakości stali do konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami.
Do zbrojenia żelbetowych elementów przejmujących obciążenia
wywołane oddziaływaniami górniczymi (przepon i ław fundamentowych, ściągów w poziomie fundamentów , kondygnacji piwnicznej
lub przyziemia budynku , wieńców stropów, złączy), zaleca się stosować stal klasy A-1 gatunku St3SY. Można również stosować stal klasy
A-II gatunku 18G2 oraz stal klasy A-III gatunku 34GS, jeśli nie jest
przewidywane spawanie zbrojenia lub są zachowane warunki spawania tych stali podane w PN-B-03264:2002 . ITB nr 416/2006 [1]
Zatem niezwykle istotnym jest właściwy dobór materiałów konstrukcyjnych w tym materiałów ściennych. Materiały ścienne i zaprawy dla budynków na etapie projektowania powinny być dobierane
aby umożliwić uzyskanie wytrzymałości 5 MPa dla ścian konstrukcyjnych. Projektanci zakładając konstrukcje murowe muszą zwrócić
uwagę na wymaganie większej sztywności budynku, stosując materiały o wyższych parametrach termicznych na spoinach cienkowarstwowych lub na kleju należy uwzględnić konieczność zastosowania
dodatkowego zbrojenie lokalizowanego w fugach lub w przypadku
spoin cienkowarstwowych w bruzdach wykonanych w materiale
ściennym .
Przy projektowaniu konstrukcji murowych zaleca się dodatkowo
wykonanie skrępowania konstrukcji murowej poprzez stężenia poziome i pionowe zgodnie z pkt. 6.9 PN-EN 1996-1-1 [N2] oraz zgodnie
z wymaganiami pkt. 8.4. [N2] Elementy krepujące powinny być wykonane na poziomie każdej kondygnacji, w każdym odcinku pomiędzy ścianami i na obu bokach każdego otworu o powierzchni większej niż 1,5m2. Dodatkowe elementy krępujące mogą być potrzebne
19
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w ścianach, w których maksymalna rozpiętość zarówno w pionie, jak
i poziomie wynosi 4,0m. Górne i boczne elementy krępujące powinny być wykonane po wybudowaniu muru w sposób zapewniający ich
połączenie ze ścianą.
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne
dotyczące kształtowania fundamentów na terenie oddziaływań górniczych.

5.1. Ruszt fundamentowy

Zalecanym rozwiązaniem , przystosowanym do przejmowania
sił wywołanych poziomymi odkształceniami gruntu, jest żelbetowy
ruszt fundamentowy (rys. 7a, b).
Ruszt fundamentowy przejmuje siły rozciągające i momenty zginające oraz kombi nację obydwu tych obciążeń w postaci mimośrodowego rozciągania, które na skutek oddziaływań górniczych może
powstać w płaszczyźnie rusztu. Ruszt fundamentowy może przejmować także odpowiednie ściskające siły wewnętrzne powstające w jego
płaszczyźnie.
Ławy fundamentowe należy zbroić w celu przejęcia poziomych sił
rozciągających oraz momentów zginających występujących w płaszczyźnie rusztu . Zaleca się dostosowanie rozkładu zbrojenia na długości ław do faktycznego przebiegu sił poziomych i momentów zginających . Zasadę rozmieszczenia zbrojenia na długości ławy ilustruje
rysunek 7b.
W przekroju poprzecznym wymagane zbrojenie As należy zakładać wzdłuż podstawy oraz ścian bocznych ław, według zasady
pokazanej na rysunku 7c. Zbrojenie przejmujące poziomy moment
zginający As,M należy rozmieścić wzdłuż pionowych krawędzi ławy,
21
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a wzdłuż jej podstawy pozostałe zbrojenie As = As – As,M.• Sposób
kotwienia zbrojenia podłużnego ław w narożach rusztów fundamentowych ilustruje rysunek 7d.
Geometryczną niezmienność rusztów fundamentowych w płaszczyźnie poziomej można uzyskać przez odpowiednią konstrukcję
najniższej kondygnacji budynku, przy zachowaniu następujących warunków:
a) ściany najniższej kondygnacji są ukształtowane zgodnie z
p.4.2.[1}, p.2 wykładu , przy czym perforacja zewnętrznych ścian nie
przekracza 10% ich powierzchni, a wysokość otworów w tych ścianach nie jest większa niż 0,9 wysokości ściany, nie uwzględniając ław
fundamentowych i wieńców,
b) w przypadku gdy najniższą kondygnację stanowią piwnice,
konstrukcja jej odpowiada wymaganiom p.5.2.1.[1], p. 6.1 wykładu,
c) w budynkach niepodpiwniczonych strop nad najniższą kondygnacją jest wykonany jako zmonolityzowana tarcza z wieńcami żelbetowym i betonowanymi na miejscu przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami p.5.4[1} p. 8 wykładu.
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Rys.7. Ruszt fundamentowy
a) przykładowy schemat rusztu, b) rozkład sił poziomych i rozmieszczenie zbrojenia na długości ławy I-I, c) zbrojenie ławy w przekroju poprzecznym 1-1, d) szczegół zbrojenia ław w narożu rusztu
As- sumaryczne pole przekroju zbrojenia, As,M- pole przekroju zbrojenia przejmującego moment zginający w płaszczyźnie rusztu, A=As
- 2As,M, lb,d - obliczeniowa długość zakotwienia
W przypadku innych rozwiązań najniższej kondygnacji budynku
geometryczną niezmienność rusztów fundamentowych należy uzyskać przez ich usztywnienie w płaszczyźnie poziomej za pomocą
ściągów przekątniowych.
W przypadku ław fundamentowych rusztu o rozpiętości przekraczającej w świetle 6,0 m wskazane jest założenie ściągów kotwiących
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niezależnie od sposobu zapewnienia geometrycznej niezmienności
rzutu poziomego fundamentów.
Przykłady usztywnień rusztów fundamentowych za pomocą ściągów ilustrują schematy pokazane na rysunku 8a, b (a- ruszt
usztywniony tylko ściągami przekątniowymi, b - ruszt usztywniony
ściągami przekątniowymi i ściągiem kotwiącym). Przykładowe rozwiązania sposobu kotwienia zbrojenia ściągów w ławach głównych
rusztu przedstawiono na rysunku 8c, d.
Ściągi fundamentowe powinny być przystosowane do przenoszenia osiowych sił rozciągających. Minimalny przekrój poprzeczny
żelbetowych ściągów powinien wynosić 20 cm x 20 cm. Zbrojenie
ściągów przekątniowych i kotwiących należy zakładać symetrycznie względem głównych osi ich przekroju poprzecznego . ITB nr
416/2006 [1]

Rys. 8. Przykłady rusztów fundamentowych ze ściągami
a), b) schematy rusztów ze ściągami, c) zakotwienie zbrojenia
ściągu przekątniowego,
d) zakotwienie zbrojenia ściągu kotwiącego
24
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W celu przejmowania sił wywołanych poziomymi odkształceniami podłoża można także stosować żelbetową przeponę fundamentową, która ponadto zapewnia geometryczną niezmienność rzutu poziomego budynku, a jednocześnie może spełniać rolę posadzki piwnic
(tys. 9).
Przeponę stanowi zwykle płyta żelbetowa grubości 10 cm,
zbrojona krzyżowo na całej powierzchni , w połowie grubości. Zazwyczaj pod ścianami nośnymi wymagane jest zwiększenie przekroju
zbrojenia zakładanego w kierunku równoległym do ścian. Minimalne zbrojenie przepony powinno się składać z prętów o średnicy 6 mm,
założonych nie rzadziej niż co 25 cm w obydwu kierunkach.

Rys. 9. Żelbetowa przepona fundamentowa
a) przekrój poprzeczny fundamentów z przepon ą,
b) schemat zbrojenia przepony w rzucie, 1 -przepona, 2 -ściany
piwnic , 3 - warstwa poślizgowa
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Przeponę należy zakładać na jednym poziomie , wprowadzając
ją między fundamenty i ściany fundamentowe . Między przeponą a
fundamentami należy założyć warstwę poślizgową. Graniczna wartość sił wewnętrznych w przeponie jest uwarunkowana nośnością
warstwy poślizgowej na przeniesienie siły poziomej (p. 6.7 [1]). Wartość współczynnika tarcia warstwy poślizgowej należy przyjmować
według tablicy 5.
Pod warstwą poślizgową powierzchnia betonu powinna być zatarta na gładko.
Przy gruntach zawilgoconych należy pod przeponą założyć izolację przeciwwilgociową.
Ławy fundamentowe pod przeponą nie wymagają zbrojenia na siły
poziome wywołane wpływami eksploatacji górniczej. Zbroi się je jedynie ze względu na siły pochodzące od obciążenia pionowego.
Tablica 5. Wartości współczynników tarcia w warstwach poślizgowych
Opis warstwy

Wartosc wspolczynnika tarcia f

Dwie warstwy papy(bezprzekładki),
Przy naprezeniach normalnych:
 = 0,1 MPa
 = 0,15 MPa
 = 0,20 MPa
 = 0,25 MPa i więcej

0,7
0,6
0,5
0,4

Dwie warstwy papy niepiaskowej z
przekladka z:
-pylow dymnicowych
-sadzy
-grafitu sproszkowanego

0,4
0,3
0,2

Folie z tworzyw sztucznych z przekladka ze
smaru grafitowego

0,15

Przy stosowaniu przepony należy sprawdzić naprężenia w fundamentach i w gruncie, z uwagi na mimośrodowe obciążenie mogące
powstać na skutek poziomego przemieszczenia fundamentów względem ścian piwnic. ITB nr 416/2006 [1]
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5.3. Płyta fundamentowa
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Posadowienie na płycie fundamentowej zaleca się stosować tylko
w uzasadnionych przypadkach , przede wszystkim gdy wymagają
tego warunki gruntowe. Płyta fundamentowa może być płaska lub
żebrowana, z żebrami wykształconymi na górnej powierzchni. ITB
nr 416/2006 [1]
Podstawowymi wymaganiami dotyczącymi projektowanych fundamentów na terenach wpływów oddziaływań górniczych należą:
• prawidłowe ukształtowane rusztów żelbetowych
• stosowanie w uzasadnionych przypadkach płyt fundamentowych
• rozmieszczenie dodatkowego zbrojenia przejmującego oddziaływania poziome
• prawidłowe konstruowanie zbrojenia, spełniającego warunki
zakotwienia zbrojenia głównego
• stosowanie fundamentów przystosowanych do warunków
gruntowych
• stosowanie warstwy poślizgowej.
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Rys.9a. Przykład źle wykonanego zbrojenia ław bez uwzględnienia
strefy zakotwień lbd i odgięcia końców prętów zbrojenia głównego.

Rys.9b. Znaczne zagęszczenie ław i ław stężających powodujące
zwiększenie kosztów realizacji szalunków.
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Rys.9c. Błędne uproszczenie szalunku bez uwzględnienia zbrojenia przeciwskurczowego i upłynnioną warstwą chudego betonu.

Rys.9d. Błędnie wykonany fundament bez warstwy podsypki.
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6. Kondygnacje piwnic
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne
dotyczące kształtowania Kondygnacji piwnic na terenach górniczych

6.1. Zasady ogólne

Kondygnacje piwnic powinny być ukształtowane w formie skrzyni o stałej wysokości w obrębie segmentu. Niezbędnymi elementami składowymi skrzyni są odpowiednio skonstruowane fundamenty,
ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz strop. Ze względu na zachowanie warunków nośności i sztywności segmentu wymagane jest wzajemne zespolenie elementów konstrukcyjnych piwnic. Należy unikać
osłabienia skrzyni otworami przecinającymi wieńce stropowe.
Kondygnacje piwnic powinny mieć konstrukcję monolityczną, z
żelbetowym stropem i betonowymi lub żelbetowymi ścianami. Dopuszcza się także ściany piwnic o konstrukcji betonowej -prefabrykowanej, murowej lub szkieletowej z wypełnieniem murowym. Ściany
o konstrukcji murowej lub szkieletowej z wypełnieniem murowym
zaleca się stosować w budynkach, których ściany kondygnacji nadziemnych wykonane są także jako murowane .
Stosowanie szkieletowych konstrukcji kondygnacji piwnic wypełnionych mu rem zaleca się ograniczyć do II kategorii terenów górniczych. W takich przypadkach należy dążyć do zmonolityzowania
szkieletu nośnego piwnic z wypełnieniem , które powinno być wykonane z cegły.

30

Kondygnacje piwnic

Stropy i wieńce nad kondygnacją piwniczną oraz nadproża ścian
piwnicznych należy konstruować zgodnie z zasadami podany mi w p
. 5.4. ITB nr 416/2006 [1]

6.2. Częściowe zagłębienie budynku
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Przy stosowaniu dylatacji poziomej, w miejscu zmiany głębokości posadowienia budynku- p. 4.3 (rys. 6b, c), część konstrukcji znajdującej
się nad dylatacją należy zabezpieczyć za pomocą obwodowego wieńca
żelbetowego, założonego na warstwie poślizgowej. Aby nie dopuścić
do uszkodzenia piwnic, zagłębioną część konstrukcji należy wykonać
według zasady pokazanej na rysunku 13. Bezpośrednio pod warstwą
poślizgową należy założyć wieniec, a ławy fundamentowe przystosować do przeniesienia sił wynikających z oddziaływania poziomych
odkształceń podłoża. Zbrojenie wieńców przylegających do warstwy
poślizgowej należy określić na podstawie siły tarcia.

Rys . 13. Częściowe zagłębienie budynku l - warstwa poślizgowa

31

Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych

7. Ściany konstrukcyjne kondygnacji
nadziemnych
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące kształtowania ścian konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnej na terenach górniczych.

7.1. Konstrukcja ścianowa

Konstrukcja ścianowa powinna tworzyć układ tarczowy i cechować się odpowiednim powiązaniem ścian nośnych -podłużnych i poprzecznych - zapewniającym sztywność przestrzenną całego budynku.W budynkach wykonanych z elementów murowych ściany danej
kondygnacji powinny być wykonane w całości z tego samego materiału.

W budynkach murowanych można stosować ściany szczelinowe,
posadawiając je na cokole budynku, powyżej poziomu gruntu. W stosunku do wymagań zawartych w Instrukcji ITB 341/96 zaleca się
zwiększyć wymaganą liczbę kotwi łączących ścianę konstrukcyjną z
warstwą osłonową, przyjmując - 5 kotwi/m2 powierzchni ściany do
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II kategorii terenów górniczych włącznie i 6 kotwi1m2 powyżej II
kategorii.
W budynkach prefabrykowanych poszczególne elementy ścienne należy zespolić w tarcze. Zarówno prefabrykaty, ich złącza, jak
i powstałe w wyniku zespolenia ściany tarcze powinny wykazywać
nośność i sztywność wystarczającą do przeniesienia dodatkowych sił
wywołanych obciążeniami górniczymi. W miejscach silnie wytężonych, najczęściej w rejonach nadproży, może wystąpić konieczność
założenia dodatkowego zbrojenia. Zaleca się wykonanie go w postaci
siatki. W prefabrykowanych elementach ściennych niedopuszczalne
jest stosowanie wykrojów przy pionowych krawędziach elementów.
ITB nr 416/2006 [1]
Projektanci w trakcie kształtowania konstrukcji ścian powinni
zwrócić szczególną uwagę na materiał ścienny , który przewidują
zastosować w projektowanym obiekcie na obszarach występujących
szkód górniczych. , błędem jest nie zachowanie ciągłości ścian nośnych i usztywniających jak również wadliwy dobór materiałów
budowlanych oraz brak sztywności ścian i konstrukcji na poddaszu
budynku
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8. Stropy wieńce i nadproża
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Instrukcja ITB nr 416/2006 [1] przedstawia następujące wytyczne dotyczące kształtowania ścian konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnej na terenach górniczych.

8.1 Stropy i wieńce

Stropy budynków należy projektowa ć jako zmonolityzowane tarcze, usztywnione w swoich płaszczyznach za pomocą wieńców żelbetowych, wykonywanych na budowie i zakładanych po obwodzie oraz
wzdłuż wewnętrznych ścian nośnych i usztywniających. W stropach
występują poziome siły normalne oraz styczne siły krawędziowe w
połączeniach ze ścianami. Do ich przejmowania najlepsze są żelbetowe stropy płytowe i płytowo-żebrowe, betonowane na miejscu przeznaczenia. W przypadku innej konstrukcji stropów należy dążyć do
ich zmonolityzowania.
W stropach gęstożebrowych nad piwnicą należy projektować
zbrojenie usytuowane prostopadłe do osi żeberek stropowych, o minimalnej średnicy prętów 5,5 mm , zakładane nie rzadziej niż co 25
cm, zakotwione w wieńcach. W uzasadnionych obliczeniowo przypadkach może zachodzić także potrzeba wzmocnienia stropów wyż
szych kondygnacji.
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W stropach wykonywanych z elementów prefabrykowanych wykształcenie poziomych tarcz można uzyskać przez skonstruowanie
odpowiednich połączeń między elementami stropowymi oraz połączeń między ścianami i stropami . W celu przenoszenia poziomych
sił stycznych powinno się wykonywać dyblowe złącza elementów
stropowych. Zaleca się konstruować je tak, aby połączenia te mogły
przenosić równocześnie obciążenia pionowe, zapobiegając tzw. klawiszowaniu stropów.
Przy braku złączy dyblowych zmonolityzowanie konstrukcji stropu z elementów prefabrykowanych można uzyskać przez założenie
na stropie warstwy betonu o grubości nie mniejszej niż 3 cm, zbrojonej w kierunku prostopadłym do głównego zbrojenia podłużnego
elementów prefabrykowanych, na zasadach określonych dla stropów
gęstożebrowych .
W przejmowaniu poziomych sił rozciągających , występujących w
płaszczyźnie stropów, współpracują wieńce. Wymagana jest ciągłość
zbrojenia wieńców. Zalecane jest łączenie prętów za pomocą spawania. Jest ono wskazane zwłaszcza w budynkach narażonych na wpływy wstrząsów górniczych. W budynkach prefabrykowanych nie należy stosować wyłącznie wieńców ukrytych , możliwe jest natomiast
stosowanie ich łącznie z wieńcami wykonywanymi na budowie.
Zbrojenie stropów z uwagi na siły poziome oraz styczne siły krawędziowe, jak również podłużne zbrojenie wieńców należy przeprowadzać na podstawie obliczeń wpływu krzywizny terenu na budynek
(p. 8).
Minimalne zbrojenie wieńców oraz minimalne zbrojenie stropów
z uwagi na przejęcie stycznych sił krawędziowych (zbrojenie łączące
stropy nad podporą) , wraz z wymaganiami konstrukcyjnymi dotyczącymi tego zbrojenia, należy ustalać zgodnie z p. 9.6 normy PNB-03264:2002 , z warunku uwzględniającego ograniczenie zakresu
szkód wywołanych przez oddziaływania wyjątkowe. Wieńce stropu nad kondygnacją piwniczną powinny być zbrojone co najmniej 4
wkładkami o średnicy 12 mm, niezależnie od klasy stali.
Minimalne zbrojenie wieńców oraz minimalne zbrojenie stropów
z uwagi na przejęcie stycznych sił krawędziowych (zbrojenie łączące
stropy nad podporą) , wraz z wymaganiami konstrukcyjnymi doty35
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czącymi tego zbrojenia, należy ustalać zgodnie z p. 9.6 normy PNB-03264:2002 , z warunku uwzględniającego ograniczenie zakresu
szkód wywołanych przez oddziaływania wyjątkowe. Wieńce stropu nad kondygnacją piwniczną powinny być zbrojone co najmniej 4
wkładkami o średnicy 12 mm, niezależnie od klasy stali.
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Rys. 14. Wieniec stropowy przecięty otworem
a)wieniec stropowy na wysokości ≥1/4h,
b) wieniec stropowy na wysokości < 1/4h
h- wysokość otworu, lbd- obliczeniowa długość zakotwienia
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W przypadku stropu z otworem lub z wykrojem o w miara h przekracząjących 6-krotną grubość stropu (np. otworem klatki schodowej,
komina, szybu dźwigu), należy wokół otworu projektować zamknięty wieniec żelbetowy, przystosowany do przenoszenia sił poziomych
przypadających na wyciętą część stropu.
Jeżeli w ścianie wykonanej w konstrukcji murowej lub monolitycznej występuje otwór przecinający wieniec stropowy, to należy skonstruować ramę żelbetową połączoną z wieńcem i okalającą częściowo
lub całkowicie ten otwór. Zasady takich rozwiązań konstrukcyjnych
przedstawiono na rysunku 14. ITB nr 416/2006 [1]
Wieńce stanowiące o sztywności układu konstrukcyjnego w projektach są przyjmowane w przypadku stosowania płyt stropowych
standardowo o wymiarach 25 cm x 25 cm, tymczasem wieńce powinny również posiadać odpowiednią sztywność ,a ich wymiary winny
być uzasadnione obliczeniowo.

Rys. 14a. Zbrojenie płyty i wieńca wraz z prętami startowymi do
wykonania trzpieni krępujących mur.
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Rys. 14b. Zbrojenie wieńca wraz z trzpieniami krępujących mur.

8.2. Nadproża

W ścianach konstrukcji murowej nad otworami okiennymi usytuowanymi w pobliżu stropów powinno się wykonać nadproża połączone z wieńcami stropowymi. Je żeli otwory sytuuje się niżej, należy nad nimi zakładać nadproża belkowe, których długość oparcia na
ścianie nie powinna być mniejsza niż 25 cm.
W ścianach betonowych monolitycznych wokół otworów należy
stosować zbrojenie obwodowe. ITB nr 416/2006 [1]
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9. Przerwy dylatacyjne
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Konstruowanie płaszczyzn ograniczających przerwy dylatacyjne
zależy od układu nośnego obiektu oraz od uwarunkowań funkcjonalnych pomieszczeń przylegających do dylatacji . Można wyróżnić trzy
podstawowe sposoby projektowania przerw dylatacyjnych -poprzez
skonstruowanie (rys. 15):
a)ścian przy dylatacyjnych, zamykających i usztywniających przylegające segmenty,
b)przy dylatacyjnych ramowych układów stężających, powiązanych ze stropami i układem nośnym przyległych segmentów,
c)przęsła dylatacyjnego , opartego na sąsiadujących segmentach
w ten sposób, że zapewniona jest niezależna praca tych segmentów;
wartości s1 i s2 oblicza się wtedy w zależności od przyjętego schematu oparcia przęsła dylatacyjnego.
Poprawna przerwa dylatacyjna powinna przebiegać w jednej płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez całą szerokość i wysokość budynku , od kalenicy do podstawy fundamentów. Przerwa dylatacyjna powinna umożliwić niezależne przemieszczenia segmentów, a jej
osłona zapewnić wymagania w zakresie izolacji termicznej, akustycznej i wilgotnościowej. Sposób osłony przerw dylatacyjnych powinien
być także dostosowany do architektury obiektu.
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Rys. 15. Sposoby projektowania przerw dylatacyjnych
a)ściany przy dylatacyjne (1), b) układy stężające (2), c) przęsło dylatacyjne s, s1 s2 - szerokości przerw dylatacyjnych, L1, L2 - długości
segmentów, B, H - szerokość i wysokość budynku
W części podziemnej przerwa dylatacyjna wymaga zabezpieczenia przed zasypaniem w sposób umożliwiający nieskrępowane przemieszczenia segmentów. Nie należy wypełniać podziemnych części
przerwy dylatacyjnej materiałami, szczególnie o małej odkształcalności.
W części nadziemnej przerwy dylatacyjne powinny mieć w licach
obiektu osłony lub zamknięcia umożliwiające wymagane ruchy segmentów oraz zapewniające ochronę przed wpływami atmosferycznymi. Specjalnych rozwiązań wymaga prowadzenie przez przerwy dylatacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych. ITB nr 416/2006 [1]
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10. Podstawowe błędy w projektach konstrukcji
zabezpieczenia budynków na terenach
górniczych
Na podstawie badań realizowanych przez inwestorów indywidualnych inwestycji w zakresie budownictwa jednorodzinnego w latach
2000-2012 w rejonie województw małopolskiego i śląskiego i zbierania materiałów do badań naukowych dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych, realizacji inwestycji, jakości robót budowlanych
oraz walorów użytkowych budynków mieszkalnych należy stwierdzić
,że projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestycyjnego i inwestorzy popełniają wiele podstawowych błędy skutkujących
osłabieniem konstrukcji,zwiększeniem kosztów budowy ich utrzymania, obniżających wartość techniczną i rynkową oraz wadami trwałymi. Szczególnie istotne jest to na terenach oddziaływań górniczych.
W analizowanych przez autora obiektach można wyróżnić następujące grupy błędów :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wadliwy wybór działki i niewłaściwa lokalizacja budynku.
wadliwy doboru projektów typowych.
błędy projektowe w projektach typowych i indywidualnych.
błędy i wady na etapie realizacji budynku
niewłaściwa eksploatacja obiektu.
koszty eksploatacji budynków
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Wadliwy wybór działki i niewłaściwa lokalizacja budynku.
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Najczęściej popełnianym błędem to nie właściwy dobór działki i
jej lokalizacji w tym :wadliwe usytuowanie do stron świata wjazdu,
nachylenia i sąsiednich nieruchomości,złe warunki wjazdu, wjazd od
strony południowej lub zachodniej ,szerokość mniej niż 16 m, duże
nachylenie działki ,nawodnienie, zacienienie, lokalizacja sąsiednich
budynków, odległość sieci, mediów i inne . Prawo Budowlane określa odległość budynku od granic działki, które dla ściany z otworami
wynoszą 4m, a dla ściany bez otworów 3m.
Wyjątek stanowią wąskie działki, które zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
mają mniej niż 16m, gdzie można ślepą ścianą zbliżyć się do granicy
na 1,5m. Wąski budynek trudniej jest zaplanować tak, aby był ładny, wygodny i funkcjonalny.Często pomijane przez inwestorów duże
znaczenie ma usytuowanie domu względem stron świata. Przy niekorzystnym ustawieniu domu można stracić zarówno na doświetleniu wnętrz, jak również narazić się na poważne straty cieplne lub też
przegrzanie pomieszczeń.
Przy lokalizacji budynku należy uwzględnić wiele innych czynników więc wizyta specjalisty na działce ,jeżeli to jest możliwe przed jej
zakupem i przed zakupem projektu.
W badaniach statystycznych stwierdzono ,że tylko ok.30 % budynków posiada właściwą lokalizację, a działki spełniają wymagania
techniczne.
Wadliwy dobór projektów typowych, gotowych, powtarzalnych
Zakup projektu typowego bez dokładnej analizy uwarunkowań
lokalizacyjnych, terenowych funkcjonalnych i technicznych to najczęściej popełniany błąd przez indywidualnych inwestorów i powodujący daleko idące skutki i konsekwencje.
Wybór projektu typowego oczywiści jest zależny od konkretnych
uwarunkowań geograficznych, lokalizacyjnych, gruntowych, komunikacyjnych.
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Należy dokonać sprawdzenia zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskać wcześniej Decyzję o Warunkach Zabudowy oraz warunki techniczne w zakresie komunikacji,
wstępnych warunków zasilania, wstępnych warunków gruntowych
.Dokumenty te określają podstawowe parametry dla nowopowstającej zabudowy, a często zawierają szczegółowe wytyczne podające
informację dotyczącą przykładowo kąta nachylenia dachu, szerokości
elewacji frontowej, wysokości okapu i kalenicy domu, rodzaj i kolorystykę wykończenia.
Projekty typowe, powtarzalne, gotowe można dostosowywać do
indywidualnych wymagań i potrzeb inwestora , jednak w większości
przypadków nie jest to opłacalne lub nie możliwe do wykonania,a w
zakresie projektów konstrukcji, prawidłowej adaptacji na oddziaływania górnicze dostosowanie może być niezwykle kosztowne.
Najlepszym rozwiązaniem jest wybór projektu domu po konsultacji z doświadczonym projektantem, który później będzie wykonywał
adaptację projektu do warunków lokalnych w tym warunków górniczych , wykonywał projekt zagospodarowania działki, projekty przyłączy.
Projekt domu musi być dostosowany do wymiarów działki i odległości od sąsiednich budynków oraz winien zachować odległości od
granicy sąsiadów. Ścianyzawierające okna powinny znajdować się nie
mniej niż 4 metry od granicy działki, a ściany nie posiadające okien
lub posiadające otwory okienne wypełnione pustakami szklanymi ,nie
więcej niż 10% powierzchni ściany nie mniej niż 3 metry.
Błędy projektowe to wjazd na posesję od innej strony niż północna,
taras od innej strony świata niż południowa, nasłoneczniona strona,
nie spełnione przez projekt wymagania Planu Zagospodarowania
Przestrzennego czy też Decyzji o Warunkach Zabudowy, większa
ilość kondygnacji, brak uwzględnienia uwarunkowań lokalizacyjnych,
nie uwzględniona w planach konieczność podłączenia brakujących
urządzeń , studni, przydomowej oczyszczalni ścieków ,szamba, nie
uwzględniane przepisy prawne ściśle określające w jakiej odległości te
rzeczy znajdować się mogą od budynku i granicy posesji.
W rozważaniach nad wielkością domu, należy brać pod uwagę
ewentualną powierzchnię do ogrzania. Wielkość domu przeniesie się
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bezpośrednio na koszty jego postawienia i wykończenia. Warto dokładnie zastanowić się ilu pomieszczeń, jak rozłożonych względem
siebie potrzebujemy, bądź możemy w przyszłości potrzebować. Planując wygląd swojego domu należy rozważyć także kwestię garażu.
Czy będzie nam potrzebnyi czy będzie stanowił bryłe zwartą odporną
na oddziaływania górnicze . Jeśli tak, to czy na jednej samochód, czy
może dwustanowiskowy. Jeśli nie garaż, to czy stawiać wiatę? Początkowo się o tych sprawach nie myśli, a bywa tak, że z czasem robi się
problem.
Decydując się na projekt domu należy pamiętać, że to inwestycja
praktycznie na całe życie. Zaplanowany układ pomieszczeń powinien
zapewniać nam przestrzeń życiową i pozwolić na swobodne funkcjonowanie. W zależności od wielkości zakupionej działki, warto myśląc
o domu zastanowić się czy i w jaki sposób chcemy zagospodarować
przestrzeń na ogród. Zanim udamy się do architekta, warto podpatrywać u znajomych pewne rozwiązania, które przypadły nam do gustu. Może wybrać gotowy projekt i pod okiem specjalisty nanieść na
niego poprawki, bądź określić swoje wymagania i zlecić wykonanie
projektu specjaliście. Wszystko zależy od naszych oczekiwań i możliwości finansowych.
Dość częstym błędem przy wyborze projektu jest też sugerowanie
się jego wyglądem, bez zwrócenia uwagi na funkcjonalność. W takich przypadkach niejednokrotnie inwestorzy decydują się na domy
zbyt duże, często przekraczające ich możliwości finansowe. Ogólna
reguła jest taka, że im bardziej wymyślny jest układ domu i jego poszczególnych elementów, tym kosztowniejsza będzie jego realizacja.
Może się też okazać, że np. wymarzony przez nas balkon w sypialni
na poddaszu, w praktyce nie będzie przez nas w ogóle użytkowany, a
przysporzy nam dodatkowych kosztów i problemów wykonawczych,
natomiast kolejna sypialnia nie będzie nigdy zamieszkana i stanie się
zbiorowiskiem niepotrzebnych gratów.
Warto przemyśleć, jakie pomieszczenia w domu są konieczne, a
bez jakich można się obejść i przedyskutować to z członkami rodziny,
a może również ze znajomymi, którzy mają już jakieś doświadczenia
w tym względzie.
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Ostatnio coraz bardziej istotną kwestią są koszty eksploatacyjne
domu, które zwłaszcza przy korzystaniu z kredytu powinny mieć
niebagatelny wpływ na wybór projektu. Nieświadomi inwestorzy nie
zwracają uwagi na to, jakie rozwiązania i materiały są użyte w projekcie, jakie są przewidziane instalacje oraz jakie zapotrzebowanie na
ciepło ma ich przyszłe lokum. Ta niefrasobliwość skutkuje nieprzewidzianymi kosztami przy realizacji domu i co gorsze, obciąża inwestora
na zawsze wysokimi rachunkami za ogrzewanie.
Nowoczesne rozwiązania i trendy do oszczędzania energii wpędzają inwestorów w kolejną pułapkę – niebezpieczeństwa przeinwestowania. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, czy poniesione dodatkowe nakłady na polepszenie właściwości cieplnych domu, zwrócą się
w rozsądnym czasie, tj. czy w ogóle tego doczekamy. 30 lat wydaje się
tą maksymalną granicą, bo tyle też wynosi przeważnie okres kredytowania nieruchomości.
Podstawową radą dla inwestorów rozpoczynających planowanie
budowy własnego domu jest konieczność kontaktu z architektem
przed zakupem dokumentacji z szerokiej oferty projektów gotowych.
Błędy, wady na etapie realizacji budynku

Stan surowy budowy domu,elementy konstrukcji :podłoże gruntowe, fundamenty ruszty żelbetowe, ściany ,wieńce, belki, podciągi,
słupy, nadproża ,płyty stropowe, to jeden z ważniejszych etapów procesu budowlanego. Niestety błędy popełnione na tym etapie mogą
skutkować bardzo niemiłymi konsekwencjami w przyszłości. Podpowiadamy, na jakie prace zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć kłopotów.
Budowa domu to niezwykle trudne przedsięwzięcie, a błędy popełnione na etapie stanu surowego, konstrukcji, zabezpieczających
przed oddziaływaniami górniczymi są szczególnie groźne. Warto
więc zdobyć podstawową wiedzę na ten temat, żeby umieć rozmawiać
z ekipami budowlanymi i je kontrolować.
Do najczęstszych błędów popełnianych na etapie budowy stanu
surowego należą:
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złe zagęszczenie podbudowy i brak zbrojenia podłogi na gruncie,
fundamenty – złe zbrojenie rusztu, zła izolacja przeciwwilgociowa,
krzywe murowanie ścian,
brak zbrojenia w strefie podokiennej w ścianie murowanej tylko na spoiny pionowe,
stosowanie złych zapraw murarskich,
nierówne spoiny – za grube lub za cienkie; pierwsze mogą powodować powstawanie mostków termicznych, drugie nie łączą elementów muru,
złe usztywnienie ścianki kolankowej,
złe wykonanie konstrukcji betonowych i brak przerw technologicznych,
złe połączenie fragmentów betonu wykonanego z przerwami
strop gęstożebrowy – brak żeber rozdzielczych i podwojonych
belek w miejscu oparcia ścian działowych
nieprawidłowe ułożenie folii dachowej,
brak szczeliny wentylacyjnej przy stosowaniu folii nisko paro
przepuszczalnej,
źle wykonane obróbki blacharskie, które grożą przeciekaniem
dachu.

W trakcie procesu projektowania domu warto rozważyć następujące kwestie:
• powierzchnia domu - warto bardzo dokładnie przeanalizować
i przemyśleć ile metrów kwadratowych powinien mieć nasz
dom;
• miejsce na suszenie i prasowanie prania
• jeśli łazienka jest pomieszczeniem ze skosem, ciężko zwiesić
linki do suszenia prania.
Niestety bardzo dużo inwestorów ma zbyt małą działkę, aby wybudować na niej dom parterowy.
• zbyt małe zadaszenie tarasu - podczas niepogody, lub zbyt intensywnego słońca przebywanie na tarasie może stać się uciążliwe;
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kuchnia daleko od wejścia do domu, lub wejście do kuchni
przez salon -podstawowy błąd;
garaż bez przejścia do domu - bardzo względna kwestia, dla
jednych to jest zaleta, dla innych wada projektu;
spiżarka na ścianie południowej - może okazać się zbyt ciepłym miejscem na przechowywanie niektórych produktów;
garderoba bez bezpośredniego wejścia z sypialni - tak codzienna czynność jaką jest ubieranie może stać uciążliwa jeśli
nie ma w niej miejsca na siedzenie;
łazienka z dwoma umywalkami - dobrze przeanalizujmy jak
wyglądają nasze poranki, i przy jakich okazjach i jak często
robi się tłok przy jednej umywalce. Po takiej analizie okazać
się może, że druga umywalka wcale nie jest nam potrzebna,
tylko dłuższe lustro z blatem. Dodatkowa umywalka to kolejny sprzęt więcej do czyszczenia.
Niewłaściwa eksploatacja obiektu.

Ostatnio coraz bardziej istotną kwestią są koszty eksploatacyjne
domu, które zwłaszcza przy korzystaniu z kredytu powinny mieć
niebagatelny wpływ na wybór projektu. Nieświadomi inwestorzy nie
zwracają uwagi na to, jakie rozwiązania i materiały są użyte w projekcie, jakie są przewidziane instalacje oraz jakie zapotrzebowanie na
ciepło ma ich przyszłe lokum. Ta niefrasobliwość skutkuje nieprzewidzianymi kosztami przy realizacji domu i co gorsze, obciąża inwestora
na zawsze wysokimi rachunkami za ogrzewanie.
Nowoczesne rozwiązania i trendy do oszczędzania energii wpędzają inwestorów w kolejną pułapkę – niebezpieczeństwa przeinwestowania. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, czy poniesione dodatkowe nakłady na polepszenie właściwości cieplnych domu, zwrócą się
w rozsądnym czasie, tj. czy w ogóle tego doczekamy. 30 lat wydaje się
tą maksymalną granicą, bo tyle też wynosi przeważnie okres kredytowania nieruchomości.
Podstawową radą dla inwestorów rozpoczynających planowanie
budowy własnego domu jest konieczność kontaktu z doświadczonym
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architektem ,projektantem przed zakupem dokumentacji z szerokiej
oferty projektów gotowych lub zaprojektowanie domu swoich marzeń
w oparciu projekt indywidualny, co w przypadku realizacji budynku
o tak dużej wartości nie stanowi znacznego koszty w porównaniu do
całej inwestycji ,a pozwoli na zaoszczędzenie poważnych sum prze
racjonalne zaprojektowanie obiektu i zastosowanie nowoczesnych,
energooszczędnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.
W trakcie projektowania obiektów zlokalizowanych na terenach
związanych z występowaniem oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą mamy do czynienia ze zjawiskami które należy uwzględnić przy projektowaniu wszelkich obiektów budowlanych, a są to
między innymi zjawiska dynamiczne o charakterze parasejsmicznym
oraz deformacje powierzchni terenu związane z spełzaniem i rozpełzaniem terenu i innymi zjawiskami.
Deformacje powierzchni

W trakcie prac projektowych na terenach górniczych należy wziąć pod
uwagę informację z OUG o istniejących i planowanych oddziaływaniach
na teren górniczy w której m.i. wymieniono następujące oddziaływania:

W obszarze niecki obniżeniowej następują deformacje przypowierzchniowej warstwy górotworu, które na powierzchni terenu są
opisywane za pomocą następujących parametrów:
• poziomego odkształcenia „ ” [mm/m],
•

nachylenia terenu „T” [mm/m],

•

promienia krzywizny „R” [km].

W zależności od maksymalnych wartości powyższych parametrów przyjmuje się podział terenów górniczych na kategorie.
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Kwalifikacja do danej kategorii wynika z wartości wskaźnika, który określa najniekorzystniejszą (najwyższą) kategorię. Można także
stosować klasyfikację terenów górniczych za pomocą trzech odrębnych kategorii, np.: II(T), III(e), II(R), przyjmując kryteria klasyfikacji zgodnie z tablicą, lecz oddzielnie dla każdego wskaźnika deformacji.
Parametry te mają istotne znaczenie przy określaniu gabarytów obiektu , jego segmentów i wielkości dylatacji która powinna
uwzględniać parametry oddziaływań , oraz co jest bardzo istotne w
jakim etapie eksploatacji znajduje się teren.
Wyobraźmy sobie taką sytuację że planowany obiekt realizujemy w
momencie spełzania powierzchni gruntu bez uwzględnienia koniecznej w tym przypadku szerokości dylatacji. Skutki takiego działania
mogą być katastrofalne , gdyż segmenty obiektu zaczną oddziaływać
na siebie siłami poziomymi nie uwzględnionymi w trakcie projektowania co niejednokrotnie doprowadza do katastrofy budowlanej.
Stosunki wodne
W trakcie prac projektowych Projektanci często zapominają o konieczności uwzględnienia parametru planowanego obniżenia terenu
odnosząc go do poziomu wód gruntowych i parametrów gruntu na
którym planowana jest inwestycja.
Wynikiem działań kopalń skutkują zmianą w przypowierzchniowej warstwie górotworu powodując występowanie:
• zalewisk powierzchniowych,
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podniesienie (obniżenie) poziomu wody gruntowej,
obniżenia powierzchni terenu spowodowane odwodnieniem
górotworu,
• obniżenia powierzchni spowodowane zmianą poziomu wód
gruntowych w górotworze.
Powyższe wpływają na zmianę cech fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego co ma niebagatelne znaczenie w doborze sposobu
posadowienia i wielkości fundamentów.
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Wstrząsy górnicze

Wstrząsy górnicze są zjawiskami dynamicznymi powstającymi w
wyniku gwałtownego przemieszczenia, pękania lub załamywania się
warstw górotworu. Wstrząs górotworu powoduje wyzwolenie energii
sejsmicznej i jest źródłem emisji drgań sprężystych, rozchodzących
się w postaci fali sejsmicznej. Drgania podłoża powodowane wstrząsami górniczymi są na ogół charakteryzowane poprzez przyspieszenie
drgań „a” lub prędkość drgań „v” i odpowiadającą im częstotliwość
drgań. Parametry te są również kryteriami oceny poziomu szkodliwości oddziaływania zjawisk dynamicznych w różnego rodzaju skalach makrosejsmicznych. Termin ten obejmuje zjawiska dynamiczne
o charakterze zbliżonym do trzęsień ziemi. Maja one jednak charakter lokalny, nie regionalny i towarzyszą eksploatacji złóż surowców
mineralnych. Naruszenie równowagi geomechanicznej przez eksploatację wywołuje zatem tego typu zjawiska, stąd często używany termin - sejsmiczność indukowana. Przyczyną powstawania wstrząsów
górniczych są naprężenia mechaniczne występujące w górotworze na
skutek prowadzonej eksploatacji górniczej. Skutkiem wstrząsów są
fale sejsmiczne. W wyniku drgań wywołanych przez wstrząs może
nastąpić lokalne zniszczenie wyrobisk górniczych, bądź obiektów zlokalizowanych w strefie oddziaływania wstrząsu. Wstrząsy generują
fale elastyczne na powierzchni terenu. Fale te mogą być przyczyną
deformacji (przemieszczeń), wibracji i mają zazwyczaj niekorzystny
wpływ na system nerwowy mieszkańców. Fale indukowane przez
wstrząs mogą również prowadzić do uszkodzeń budynków i infrastruktury w rejonie epicentrum. [2]
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Podstawowym zadaniem projektantów jest zaprojektowanie konstrukcji która redukuje odpowiedzi sejsmiczne polegającej na dyssypacji energii w konstrukcji, redukcji mas, izolacji od podłoża jak również
uwzględnianie rozpełzania i spełzania podłoża oraz stosunków wodnych. Wiele z tych czynników jest pomijanych przy projektowaniu
budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej, prowadzi
czasem to do katastrofalnych skutków.
Projektanci wielokrotnie zakładają standardowe rozwiązania konstrukcyjne równocześnie stosując nowoczesne rozwiązania architektoniczne nie spełniające podstawowych kryteriów zakładanych dla
budynków na terenach górniczych i określonych wymagań instrukcji[1] .
Dla konstrukcji murowych należy więc stosować zalecenia podawane w EUROKOD 8 – EN 1998-1:2004 oraz EN 1998-3:2005 [N1]
jak również EUROKOD 6 – [N1]
Wymagania dla elementów usztywniających:
• poziome belki żelbetowe (wieńce) powinny być wykonane na
każdej kondygnacji i w rozstawie pionowym nie większym niż
4m, Wieńce powinny być zamknięte obwodowo.
• poziome i pionowe elementy usztywniające i krępujące powinny być połączone ze sobą jak również z głównymi elementami
konstrukcji budynku.
• powinno być zapewnione odpowiednie połączenie pomiędzy
elementami krępującymi i elementami murowymi.
• przekrój elementów krępujących nie powinien być mniejszy
niż 150x150mm
Pionowe elementy krępujące powinny być umieszczane:
•
na każdej swobodnej krawędzi ściany konstrukcyjnej
•
na obydwu krawędziach każdego otworu okiennego o powierzchni większej niż 1,5 m2.
•
W rozstawie pionowym nie większym niż 5m
• W ścianie poprzecznej do ściany usztywniającej jeżeli sięga
ona na głębokość większą niż 1,5m
W trakcie projektowania należy ograniczyć wymiar rzutu poziomego oraz kształt bryły która powinna być jak najbardziej zwarta.
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Przykład
Przykładem nieprawidłowości w projektowaniu może być budynek
który przedstawiono na rysunku poniżej gdzie przedstawiono rzut
obiektu zaprojektowanego w 2000 r na oddziaływania górnicze III
kategorii Rys. 1. w roku 2012 stwierdzono poważne uszkodzenia
obiektu.
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Rys. 1. Rzut parteru uszkodzonego obiektu
Wykonano więc ekspertyzę określającą stan techniczny obiektu wraz
z programem naprawczym, elementami ekspertyzy były:
• geodezyjne pomiary wychyleń Rys . 2
• morfologia rys
• badania geologiczne gruntu
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Przeprowadzono pomiary i analizę punktową dla obiektu.
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Rys. 2. Geodezyjne pomiary wychyleń

Określenie przemieszczeń i odkształceń obiektu.

Po wykonaniu wstępnych pomiarów należy stwierdzić, że budynek uległ znacznym przemieszczeniom pionowym wb, przemieszczeniom poziomym ub oraz wychyleniu Tb jednak w celu ścisłego ich
określenia oraz zmianom w czasie niezbędne było uzyskanie informacji w zakresie pomiarów geodezyjnych prowadzonych przez służby
geodezyjne Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu. Niezależnie od
poważnych przemieszczeń konstrukcja uległa odkształceniom postaciowym ,szczególnie dotyczy to ścian garażu.
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Zakład Górniczy „Janina” prowadzi dokumentację geodezyjną w
której oszacowane są przemieszczenia pionowe wb. Pomiary i dane
geodezyjne pozwoliły na ocenę konstrukcji względem punktów stałych, zlokalizowanych poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.
Przemieszczenie pionowe wb
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Pomiary pionowych przemieszczeń obiektów budowlanych mają
na celu określenie zmian wysokości wybranych punktów konstrukcji
względem punktów stałych , zlokalizowanych poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Zakładu Górniczego nie
wykonywano aktualnych pomiarów obniżenia terenu w rejonie przedmiotowego budynku. W związku z powyższym wykonano pomiary
względne poziomu posadzki garażu względem poziomu posadzki w
części mieszkalnej.
Wg pomiarów posadzka garażu obniżyła się o 280mm Wg Tabeli
wielkości deformacji uzyskanych z Zakładu Górniczego Janina osiadanie dla pokładu 119/2 do końca 2013 roku wyniesie wmax = 1870mm
osiadanie w 2010 wynosiło 60mm i już nastąpiło a projektowana eksploatacja i jego osiadanie w na południu od przedmiotowego budynku
wyniesie 140mm. Nie posiadając aktualnych obniżeń terenu założono
maksymalnie niekorzystne osiadanie które miało wynosić do 2013r
wmax = 1850mm.
Przemieszczenia poziome ub
Potrzeba wyznaczenia poziomych przemieszczeń budynków jako
wartości bezwzględnych występuje sporadycznie. Zakład Górniczy
wg. udzielonych informacji właścicielowi budynku nie posiada takich
danych.
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Wychylenia T b
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Wartość i kierunek wychylenia obiektu określono na podstawie
aktualnych pomiarów geodezyjnych, wychylenia te obrazuje Rys. 2.
Jak widać z załącznika wychylenia pionowe na części garażowej wynosi maksymalnie 92mm natomiast obniżenie posadzki garażu na
wjeździe w stosunku do posadzki parteru przed wejściem głównym
wynosi 280mm.

			

Zmiany szerokości przerw dylatacyjnych s

Obiekt w stanie istniejącym nie posiada przerwy dylatacyjnej.
Określenie odkształceń postaciowych konstrukcji ścian

b

Odkształcenia postaciowe konstrukcji ścian Θb są definiowane
jako stosunek różnicy pionowych przemieszczeń∆y do długości odcinka ∆x, na którym ta różnica występuje.
W przedmiotowym budynku odkształcenie wyniosło 0,013.
Ocena uciążliwości użytkowania budynku.
Ocenę opracowano na podstawie instrukcji ITB nr 380/2003
„Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych” oraz Instrukcji GIG nr 12. Zasady oceny możliwości prowa55
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dzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych. GIG, Katowice 2000.
Według zasad dotyczących możliwości prowadzenia podziemnej
eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych w
budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej nie powinno się
przekraczać małej uciążliwości.
Na podstawie pomiarów geodezyjnych wychyleń ścian budynku
T bmax = 43,81%o [mm/m] zgodnie z Tablicą 6.1 Instrukcji GIG [3]
wynika, że stopień uciążliwość użytkowania przedmiotowego budynku ze względu na wychylenia jest duży.
Aby prawidłowo rozpoznać i określić uszkodzenia obiektu wykonano Morfologię rys i spękań załącznik nr 5. Analizując występujące
rysy i pęknięcia budynku d = 120mm zgodnie z Tablicą 6.1 Instrukcji
GIG [3] wynika, że stopień uciążliwość użytkowania przedmiotowego budynku ze względu na rysy od wartości d>8mm jest duży.
Jak widać z powyższej analizy uciążliwość użytkowania budynku w każdym z rozpatrywanych parametrów jest duża!!!
Należy stwierdzić, że uszkodzenia budynku są charakterystyczne dla uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem górniczym.
Na podstawie uszkodzeń budynku Rys.3 , które w największym
stopniu wystąpiły w części garażowej i opracowanej analizy punktowej podjęto decyzję o rozbiórce części garażowej , wykonaniu opaski
żelbetowej dla części głównej budynku.

56

Podstawowe błędy

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd ww

W
Rys. 3. Zdjęcia uszkodzeń

Kwalifikowanie Kategorii obiektu metodą punktową zgodnie z
TABLICA 7.5. „Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych – GIG Katowice 1997 – Praca zbiorowa pod kierunkiem prof.
dr.hab.inż. Jerzego Kwiatka” .
Wynik końcowy analizy metodą punktową zgodnie z TABLICA
7.5. „Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych – GIG
Katowice 1997 – Praca zbiorowa pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Jerzego Kwiatka” punktowej wynosi 44 co daje 2 kategorię odporności
budynku w takim przypadkudop = 2,0 mm/m.
Według Opinii geologiczno-górniczej uzyskanej z Zakładu Górniczego Janina odkształcenia max = 4,8mm/m
Kolejnym etapem była odbudowa garażu na Rys 4. Przedstawiono
Rzut fundamentów z programu naprawczego, jak widać na rysunku
wykonano nowe fundamenty na części garażowej wraz z wyprowadzeniem właściwej dylatacji pomiędzy segmentami.
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Rys. 4. Rzut fundamentów

Wnioski dla przykładowego budynku

•

•
•
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Budynek część mieszkalna w stanie obecnym nadaje się do
użytkowania jednakże bezwzględnie należy wykonać zabezpieczenia budynku mieszkalnego aby bezpiecznie przeniósł
dalsze oddziaływania górnicze. Nie wykonanie prac zgodnie
z projektem zabezpieczeń zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu garażu i części poddasza powiązanej
wspólnym dachem z garażem.
Dalsza eksploatacja górnicza w tym rejonie spowoduje uszkodzenie budynku grożące zawaleniem części garażowej i znacznymi uszkodzeniami części mieszkalnej.
Należy wykonać dylatację pomiędzy budynkiem garażowym
a mieszkalnym.
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Ze względu na katastrofalny stan części garażowej należy ją
rozebrać wraz z fundamentami.
Należy wykonać nową konstrukcję garażu z nowymi ławami
stężającymi mogącymi przenieść planowane oddziaływania
górnicze.
Konstrukcja garażu ma uwzględniać konieczność wykonania
dylatacji i jej warunków.
Należy wykonać izolacje przeciwwodne fundamentów i opasek zabezpieczających, gdyż przewidywane obniżenie terenu
spowoduje przesunięcie zwierciadła wody gruntowej powyżej
poziomu posadowienia.
Należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z przedłożonym
projektem zabezpieczeń na powyższe należy uzyskać nakaz z
PINB w Chrzanowie.
Dla istniejącego budynku należy prowadzić diagnostykę
uszkodzeń i spękań w postaci dziennika obserwacji do czasu
zakończenia przewidywanej eksploatacji.
Po zakończeniu eksploatacji i ustaniu oddziaływań należy
opracować projekt naprawy uszkodzeń, który będzie stanowić
podstawę wykonania prac naprawczych.

Należy stwierdzić ,że przykładowy projekt budynku zawiera szereg
nieprawidłowości związanych z kształtowaniem bryły i konstrukcji
między innymi :
1. Bryła budynku nie jest bryła zwartą.
2. Fundament budynku w postaci rusztu nie zabezpiecza obiektu w wystarczający sposób przed oddziaływaniami górniczymi-,część wejściowa ,garaż.
3. Konstrukcja budynku w parterze nie zawiera dostatecznej
ilości wewnętrznych usztywniających ścian konstrukcyjnych
oraz podciągów usztywniających .
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Uszkodzenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na skutek
prowadzenia eksploatacji górniczej przez zakłady górnicze to ukryta
nie nagłaśniana tragedia wielu rodzin.
Jest to klasyczna walka zdeterminowanych ,pozbawionych możliwości pełnego użytkowania właścicieli domów jednorodzinnych
wybudowanych w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych ubiegłego
wieku z wielkim zakładem górniczym wyposażonym w procedury,
specjalistów ,radców prawnych.
A zwykle historia wygląda następująco: budynek zaczyna pękać,
ściany ,stropy ulegają spękaniom , zarysowaniom , a najczęściej przemieszczeniom ,co powoduje oczywiście ogromny dyskomfort użytkowania, specjaliści z kopalni oglądają, piszą protokoły i przysyłają
innych specjalistów ,mniej lub bardziej profesjonalnych, dom pęka
dalej, nie wiadomo ,czy można w nim mieszkać ,czy nie, kiedy ktoś
zacznie remont, właściciel żyje nadzieją ,że ktoś się tym naprawdę
zajmie, bezskutecznie, czas mija ,rodzina żyje w stałej niepewności.
Większość uszkodzonych domów należy do niezamożnych rodzin, których największą wartością jest Dom Rodzinny. I ten Dom
nagle ulega zniszczeniu. Właściciele zwykle z nadzieją zwracają się
do służb technicznych zakładów górniczych i tu zaczyna się gehenna.
Należy stwierdzić ,że pracownicy zakładów górniczych mimo
posiadanych uprawnień budowlanych nie reagują zgodnie z prawem
budowlanym, nie zawiadamiają organów Nadzoru Budowlanego,
pozostawiają Właścicieli uszkodzonych budynków zdanych na procedury zakładu górniczego. Po kilkunastu miesiącach niepewności
zdeterminowani użytkownicy budynków właściwie podpisują wszelkie ugody ,żeby normalnie egzystować ,nie dochodząc rzeczywistych
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kosztów napraw ,remontów ,utraty wartości technicznej, wartości
rynkowej budynków, nie wykorzystują drogi sądowej bez udziału
prawników, bez dochodzenia przez lata rzeczywistych odszkodowań.
Chcą zachować swoje Siedlisko, Dom Rodzinny, chcą żyć normalnie.
Nieudolność ,niekompetencja służb technicznych zakładów górniczych ,niewiedza większości inżynierów budowlanych powoływanych przez zakłady górnicze z podstawowymi uprawnieniami budowlanymi wykonującymi wątpliwej jakości opracowania zwanymi
kuriozalnie „ekspertyzami”, wadliwe prognozy, wadliwa profilaktyka budowlana , eksploatacja niezgodna z prognozami i profilaktyką,
bezpodstawne nieuznawanie wielu uszkodzeń budynków, zaniżanie
wartości napraw budynków, przeciągające się postępowania administracyjne wreszcie wady systemowe doprowadzają do wielu tragedii
rodzinnych. Pracownicy zakładów górniczych w większości nawet nie
informują właścicieli o procedurach, możliwościach odszkodowawczych, dążą niestety jedynie do maksymalnego obniżenia kosztów i
pozbycia się zdesperowanych Rodzin.
Wiele polskich rodzin nie otrzymuje należnych im odszkodowań
zadawalając się z konieczności tym co oferuje im zakład górniczy.
Jednak eksploatacja górnicza nawet pomimo prowadzenia jej zgodnie
z obowiązującymi przepisami może prowadzić do powstawania rożnego rodzaju szkód w budynkach, budowlach i nieruchomościach
znajdujących się na obszarze ruchu zakładu górniczego.
Podstawę prawną podaje Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96) tekst jednolity z dnia 14
listopada 2005 r. z póź zm. (Dz.U. Nr 228, poz. 1947) według której
,właściciel takiej nieruchomości nie posiada uprawnienia do sprzeciwienia się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego
i nie może uniemożliwiać zakładowi górniczemu dalszej eksploatacji
i powstawaniu kolejnych szkód. Jednak może żądać naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej.
Generalną zasadą jest naprawa wszelkich szkód poprzez przywrócenie stanu pierwotnego, który następuje na przykład przez
dostarczenie gruntów, budynków, lokali, obiektów budowlanych,
instalacji i innych dóbr tego samego rodzaju. Ustawodawca przewiduje możliwość naprawy szkody przez zapłatę odszkodowania gdy
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nie jest możliwe przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego,
poprzedniego lub jeżeli tego koszt rażąco przekraczałby wartość poniesionej szkody .
Do naprawy szkód stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o ile
Prawo Górnicze i Geologiczne nie stanowi inaczej. Rzecz jasna roszczenie o naprawienie szkody obejmuje nie tylko poniesione straty, ale
także korzyści, które poszkodowany mógłby odnieść gdyby szkody
mu nie wyrządzono.
Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 13.11.2008 r. o
sygn V Aca 24/09 (Opublikowano: Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach rok 2009, Nr 3, poz.8) stwierdził,że „podstawową
funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy
naruszonych zdarzeniem wywołującym szkodę, obejmując to, co
uszło z majątku poszkodowanego na skutek tego zdarzenia (tzn. strata) lub do niego nie weszło (utracona korzyść)”.
Prawo w sposób korzystny dla poszkodowanego reguluje kwestie
odpowiedzialności zakładu górniczego za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego opierając ją na zasadzie ryzyka. co oznacza
, że podmiot może uwolnić się od odpowiedzialności jedynie poprzez
wykazanie, że szkoda powstała wskutek siły wyższej albo wyłącznie
z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
Poszkodowanemu przysługuje t roszenie o charakterze zabezpieczającym mające umożliwić natychmiastowe zapobiegnięcie szkodzie
lub jej dalszym skutkom.
Sąd może nakazać podjęcie koniecznych czynności, a jeżeli obowiązek ten obciąża powoda, sąd może nakazać przedsiębiorcy niezwłoczne wypłacenie niezbędnej kwoty pieniężnej.
Prawa Geologiczne i Górnicze przewiduje dochodzenie roszczeń
w pierwszej kolejności w ramach postępowania ugodowego. Jeżeli
jednak zakład uchyla się od odpowiedzialności odmawiając zawarcia
ugody, a także w sytuacji braku odpowiedzi w terminie 30 dni od
zgłoszenia roszczenia poszkodowanemu pozostaje droga sądową.
Poszkodowany dochodzący naprawienia szkody wynikającej z ruchu zakładu górniczego na podstawie art. 96 ust 1 pkt 12 Ustawy o
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kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. z
póź zm. (Dz.U. Nr167, poz. 1398) zwolniony jest od ponoszenia kosztów sądowych.
Większość niezamożnych rodzin ,niedoinformowana często lekceważona cierpi w milczeniu przyjmując bezwzględność zakładu górniczego jako Dopust Boży otrzymuje nikłe odszkodowania w stosunku
do poczynionych szkód przez zakład górniczych .
Prawo Polskie umożliwia walkę o utracone wartości i odszkodowania
właściwe do zakresu szkód.
Trzeba zmienić mentalność wielu ludzi i walczyć o należne odszkodowania dla Najbardziej Poszkodowanych.
Podstawę prawną do proce3dur odszkodowawczych stanowią między innymi Prawna:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.-tekst jedn.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
2. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.
3. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego
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W sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wojewody wydane w trybie przepisu art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z późn. zm.) - obowiązującego przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz.
18, z późn. zm.).
Mając na uwadze stanowisko Prezesa Rady Ministrów z dnia
28.06.2011 r., znak: RCL.DPiO.5602-113/11, a także stanowisko
z dnia 05.07.2011 r., znak: RCL.DPiO.5602-109/11 oraz z dnia
05.07.2011 r., znak: RCL.DPiO.5602-110/11 w zakresie wskazania
organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wojewody wydane w trybie art. 65 § 1 Kpa oraz w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące
informacje.
Zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami Prawa budowlanego, a w szczególności pełni funkcję organu
wyższego stopnia w rozumieniu Kpa w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Należy zaznaczyć, że
przepis ten stanowi szczególną regulację, która przyznaje Głównemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kompetencję do rozpatrywania
środków odwoławczych od rozstrzygnięć wydawanych przez wojewodów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,
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a więc w sprawach załatwianych w oparciu o przepisy ustawy –
Prawo budowlane.
Uwzględniając powyższe Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego został uznany przez Prezesa Rady Ministrów za organ właściwy do rozpatrzenia zażaleń na postanowienia wojewodów wydane
przedmiocie przekazania sprawy na podstawie art. 65 § 1 Kpa (sprawy z zakresu Prawa budowlanego przekazywane przez organ wojewódzki zgodnie z właściwością do starosty lub PINB). Bez znaczenia
przy tym pozostaje, że zaskarżone orzeczenia to rozstrzygnięcie
o charakterze procesowym tj. wydane w oparciu o przepisy Kpa. Jak
wynika z treści art. 19 Kpa, właściwość organu ustala się, w pierwszej
kolejności, według przepisów o zakresie jego działania. A zatem skoro
przepisy ustawy - Prawo budowlane określają w sposób szczególny
właściwość rzeczową i funkcjonalną organów, nie ma podstaw do stosowania innych rozwiązań. Zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą w
prawie polskim rozwiązania, zawarte w przepisach szczególnych mają
pierwszeństwo przed rozwiązaniami ogólnymi.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że procesowy charakter postanowienia wojewody o przekazaniu sprawy nie może prowadzić do
twierdzenia, że właściwość organu należy ustalać, z uwzględnieniem
funkcji wojewody jako organu administracji publicznej w ogólnym
postępowaniu administracyjnym, co uzasadniałoby kompetencję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia zażalenia na przedmiotowe postanowienie. Takie stanowisko może zasługiwać na uwzględnienie wyłącznie w okolicznościach, gdy brak
jest przepisu szczególnego wyznaczającego organ właściwy w danej
sprawie, który jako lex specialis znajduje zastosowanie w pierwszej
kolejności. Przykładowo można wskazać na taką sytuację w przypadku decyzji wojewody wydanej w przedmiocie wstrzymania egzekucji administracyjnej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.
U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.). W tym przypadku ze względu na
brak przepisu szczególnego wyznaczającego organ właściwy do rozpatrzenia odwołania (brak odpowiednich regulacji w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), właściwość organu ustalana
jest z uwzględnieniem funkcji wojewody jako organu administracji
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publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Funkcja ta
sprowadza się m.in. do pełnienia funkcji nadzoru nad egzekucją administracyjną, jednakże nie w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, lecz na podstawie przepisów określających zakres działania wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów
(norm ustrojowych). W tym zakresie organami wyższego stopnia nad
wojewodą pozostaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
a nie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W kontekście przedstawionych wyjaśnień należy zaznaczyć, że z
dniem 11.04.2011 r., weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.
U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18, z późn. zm.). Nowelizacja wprowadziła
zmianę przepisu art. 65 § 1 Kpa, polegającą na zniesieniu instytucji
postanowienia i zażalenia na postanowienie o przekazaniu sprawy do
organu właściwego. Od dnia wejścia w życie tej ustawy przekazanie
podania do organu właściwego w sprawie przez organ niewłaściwy
następuje w formie zwykłego pisma.
W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego
W związku z przekazanym do mojej wiadomości Stanowiskiem
Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 stycznia
2011 r., informuję, że podzielam pogląd Izby, zgodnie z którym art.
76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) nie
może mieć zastosowania do dokumentów umieszczanych w projekcie budowlanym. Organy administracji publicznej nie mają podstawy
prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania kopii dokumentacji
stanowiącej część projektu budowlanego.
Należy dodatkowo wyjaśnić, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wymaga, aby za
każdy projekt budowlany był odpowiedzialny projektant konkretnego
obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do
projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji
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technicznej w budownictwie). Osoba, która złożyła podpis na stronie
tytułowej projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartość, także
za załączone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do projektu
budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane). W związku z
powyższym podpis projektanta na pierwszej stronie każdego projektu
jest dla wiarygodności zawartych w nim dokumentów wystarczający.
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W sprawie ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do
zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji, uprzejmie informujemy co następuje: Zgodnie z generalną zasadą zawartą w przepisach
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), decyzja ostateczna może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia. Na
podstawie art. 154 § 1 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał,
lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast w myśl art. 155 Kpa,
decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w
każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego
stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W związku z powyższym, jeśli decyzja organu I
instancji została, w wyniku postępowania odwoławczego, uchylona
przez organ II instancji, który następnie orzekł co do istoty sprawy,
to organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o zmianę decyzji —
wydanej w postępowaniu odwoławczym — będzie organ II instancji.
Potwierdzeniem zasady — że organem właściwym do uchylenia lub
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zmiany decyzji ostatecznej w trybie art. art. 154 § 1 lub art. 155 Kpa
jest organ, który wydał tę decyzje, lub organ wyższego stopnia —
jest wyjątek od powyższego przepisu, zawarty w art. 154 § 3 Kpa.
Zgodnie z jego treścią, w sprawach należących do zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego do zmiany lub uchylenia decyzji, o której mowa w art. 155 Kpa, właściwe są organy tych jednostek. Przepis art. 154 § 3 Kpa ma więc ograniczony charakter. Aby
można go było zastosować, muszą być spełnione dwie przesłanki. Na
jego podstawie uchylić lub zmienić decyzję może jedynie jednostka
samorządu terytorialnego, i tylko w sprawach należących do zadań
własnych tej jednostki (zob. uchwałę NSA w Warszawie z dnia 19
czerwca 1996 r., sygn. akt: FPK 2/96; uchwałę NSA w Warszawie z
dnia 1 czerwca 1998 r., sygn. akt: OPK 9/98). Jednakże organy administracji architektoniczno-budowlanej nie wykonują zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji nie będzie
miał zastosowania do nich art. 154 § 3 Kpa. Dlatego w przypadku,
gdy wojewoda — jako organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyli decyzję starosty, a następnie wyda w tej sprawie nową decyzję, to organem właściwym do zmiany tej decyzji, w trybie art. art.
154 § 1 lub art. 155 Kpa, będzie wojewoda. Powyższa interpretacja
ma również zastosowanie w przypadku postępowania przed organami
nadzoru budowlanego.
W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie prowadzenia książek obiektu budowlanego, przedstawiam następujące
stanowisko.
Właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu bądź zarządcy (zob. art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./). Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), określającym wzór książki
obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia, książka powinna być
założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania
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i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Wypełnianie tego obowiązku, a więc prowadzenie książki zgodnie z jej przeznaczeniem tj. dokonywanie zapisów dotyczących przeprowadzanych
badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego, niewątpliwie świadczy o prawidłowym zarządzaniu obiektem budowlanym, co przekłada się na
jego utrzymanie we właściwym stanie technicznym.
Natomiast nieprawidłowości związane z prowadzeniem książek
obiektu budowlanego są w dużej mierze konsekwencją zaniedbań
właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, co uwidacznia się
np. w niewykonywaniu w obiekcie budowlanym okresowych kontroli
stanu technicznego czy prowadzeniu w obiekcie budowlanym nielegalnych robót budowlanych. Takie zachowania są niedopuszczalne w
świetle obowiązków, które nakładają na właścicieli i zarządców przepisy ustawy - Prawo budowlane.
Zatem w trosce o bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych organy nadzoru budowlanego szczebla podstawowego
mają obowiązek kontrolować sposób prowadzenia książek obiektu
budowlanego przez właścicieli i zarządców. Niespełnienie obowiązku
prowadzenia książki jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny
(art. 93 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane). Ponadto trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy — Prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i
mienia przy utrzymywaniu obiektów budowlanych. Oznacza to, że
organy nadzoru budowlanego zostały zobligowane przez ustawodawcę do kontroli użytkowanych obiektów budowlanych i dotyczącej tych
obiektów dokumentacji. Jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie ze
strony organów nadzoru budowlanego mogą negatywnie wpłynąć na
bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych.
Dodatkowo informuję, że obowiązek prowadzenia książki obiektu
budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, obiektów budowlanych wymienionych w
art. 29 ust. 1, dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę
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drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych (zob. art. 64 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane).
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W związku z wątpliwościami pojawiającymi się przy rozstrzygnięciach dotyczących inwestycji kolejowych przypominam, że zgodnie z
art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm), wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej
linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową
i rozbudową na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego.
Jak wynika z art. 29 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z późn. zm), roboty budowlane polegające na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie wymagają pozwolenia
na budowę, lecz zgłoszenia. Również na zgłoszenie, zgodnie z art. 29
ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,
może być realizowana przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych. Jednakże na podstawie ww. przepisów mogą być realizowane
na zgłoszenie tylko i wyłącznie takie roboty budowlane, jakie zostały
w tych przepisach wymienione.
Natomiast jeśli konkretna inwestycja kolejowa nie mieści się w
zamkniętym katalogu robót budowlanych, które ustawa - Prawo budowlane pozwala realizować na zgłoszenie, wówczas zgodnie z generalną zasadą, wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane,
ich wykonanie będzie wymagało uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę, czy dane roboty
budowlane mogą być objęte zgłoszeniem, czy też na podstawie art.
29 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, będą wymagały pozwolenia na
budowę jako przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art.
59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm).
Ponadto wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
robót budowlanych wymagających dokonania zgłoszenia nie oznacza
jednocześnie, że zastosowanie będzie miał art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane. Decydujące jest bowiem to, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli z
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wynika konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wówczas art.
29 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane nie będzie miał zastosowania.
W związku z powyższym proszę o każdorazowe, dokładne sprawdzanie, czy dana inwestycja może być realizowana na zgłoszenie, czy
wymagana będzie decyzja o pozwoleniu na budowę.
W sprawie postępowania w przypadku odstępstw od przepisów
techniczno-budowlanych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisu art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przedstawiamy następujące stanowisko.
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach
szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie
może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie
powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych
i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych
warunków zamiennych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który
ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia,
udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Wniosek do ministra, o
którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody
na odstępstwo, właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o po71
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zwoleniu na budowę (zob. art. 9 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane).
Natomiast niezbędną przesłanką do złożenia przez organ wniosku,
o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy -Prawo budowlane, jest wcześniejsze wystąpienie inwestora z wnioskiem w tej sprawie do organu
administracji architektoniczno-budowlanej.
Należy również zaznaczyć, że właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, pomimo uzyskania upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
nie ma obowiązku udzielenia takiej zgody. Wskazuje na to zwrot zawarty w przepisie „udziela bądź odmawia zgody".
Dodatkowo informujemy, że art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi jedynie o możliwości złożenia wniosku do ministra, w sprawie
upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zatem należy przyjąć, że przedmiotowy wniosek do ministra,
właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej może
złożyć, zarówno przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia
na budowę, jak i po jego złożeniu przez inwestora.
Przy tym należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 35 ust. 6 - Prawo budowlane, przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie
pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o
wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Natomiast do terminu,
o którym mowa w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego, nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (zob. art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego).
Natomiast w myśl art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wobec powyższego, w przypadku gdy
właściwy organ wystąpi z wnioskiem do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, po złożeniu przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, organ ten powinien rozważyć
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możliwość zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia
na budowę, do czasu zajęcia stanowiska przez właściwego ministra.
Dodatkowo wyjaśniamy, że procedura, o której mowa w art. 9
ustawy - Prawo budowlane, mająca zastosowanie do obiektów wymagających pozwolenia na budowę, nie powinna mieć zastosowania do
obiektów wymagających zgłoszenia.
Zgodnie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane właściwy
organ ma obowiązek wnieść sprzeciw do zgłoszenia, jeśli budowa lub
wykonywanie robót budowlanych narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy (np. przepisy
techniczno-budo wlane).
W sprawie pe łnienia funkcji dyrektora generalnego w jednostkach
organizacyjnych, stanowiacych aparat pomocniczy kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi pełnienia funkcji dyrektora generalnego w urzędach, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) informujemy:
Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
wyrażonym w piśmie z dnia 14 maja 2007 roku, znak: DP.161-225(2)
/07/AM, urząd administracji rządowej, objęty przepisami ustawy o
służbie cywilnej, jest pracodawcą - w rozumieniu przepisów prawa
pracy - dla zatrudnionych w tym urzędzie członków korpusu służby
cywilnej oraz innych pracowników niebędacych członkami korpusu
służby cywilnej. W myśl art. 31 § 1 Kodeksu pracy, za pracodawcę
będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo
inna wyznaczona do tego osoba. Oznacza to, że w prawie pracy zasadą jest wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy przez osobę lub
organ zarządzający daną jednostką organizacyjną. Wskazany przepis
przewiduje również możliwość wykonywania tych czynności przez
inną osobę specjalnie do tego wyznaczoną. W urzędach administracji
rządowej wprowadzono ustawową formę wyznaczania osoby upoważnionej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, jednakże
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dotyczy to tylko niektórych urzędów - tych, w których tworzy się
stanowisko dyrektora generalnego urzędu. Natomiast w jednostkach
organizacyjnych, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, a zatrudnieni pracownicy są objęci przepisami ustawy o służbie cywilnej, zadania pracodawcy wobec tych pracowników
wykonuje kierownik tej jednostki, na podstawie art. 31 § 1 Kodeksu
pracy, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.
Z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 121 7 z późn. zm.) wynika, że w komendach,
inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych, stanowiących
aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o służbie cywilnej, nie
tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu. Oznacza to, że
w urzędach tych zadania pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników, wykonuje kierownik urzędu, przy czym odnosi się to również
do tych czynności ze stosunku pracy, które w świetle przepisów ustawy o służbie cywilnej należą do właściwości dyrektora generalnego
urzędu.
W sprawie procedury zatwierdzania projektu budowlanego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących procedury zatwierdzania projektu
budowlanego stanowiącego integralną część decyzji o pozwoleniu na
budowę, informujemy co następuje:
Wszystkie cztery egzemplarze projektu budowlanego, o których
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zatwierdzane w decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowią identyczne (jednobrzmiące) opracowania projektowe, oznaczone kolejno numerami
1, 2, 3, 4.
Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeden egzemplarz
projektu budowlanego zatrzymuje organ wydający tę decyzję, dwa
egzemplarze otrzymuje inwestor, natomiast ostatni egzemplarz trafia
do właściwego organu nadzoru budowlanego (zob. § 6 ust. 4 rozpo74

Interpretacje prawne nadzoru budowlanego

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd ww

W

rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - / Dz. U.
Nr 120, poz. 1133/). Natomiast bez znaczenia jest, który z kolejno
oznaczonych numerami projektów, zostanie przekazany do archiwum
właściwego organu nadzoru budowlanego, który do inwestora, a który
zostanie w organie wydającym pozwolenie na budowę.
Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić
imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części
projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania,
specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę
opracowania i podpisy. Na stronie tytułowej każdego z czterech egzemplarzy projektu budowlanego należy zatem zamieścić oryginały
podpisów projektantów opracowujących wszystkie części projektu.
Analogicznie, w sytuacjach określonych w§ 3 ust. 2 i§ 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 2 ww. rozporządzenia, wymagane są oryginały podpisów wskazanych osób.
Natomiast w odniesieniu do uzgodnień, w przypadku gdy zostały one wydane w jednym egzemplarzu, do pozostałych egzemplarzy
projektu budowlanego należy dołączyć ich kopie, poświadczone za
zgodność z oryginałem.
Zatem, jeżeli do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dołączono jeden oryginał projektu budowlanego (tj. projekt
opatrzony oryginalnymi podpisami) i trzy kopie tego projektu (tj. projekty bez oryginalnych podpisów), właściwy organ powinien wezwać
inwestora do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem,
że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia (zob. art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm./).
W sprawie budowy przyłączy
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi budowy przyłączy i właściwego stosowania art. 29a ustawy Prawo bu75
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dowlane, wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 163, poz. 1364), której przepisy weszły w życie z dniem 26
września 2005 r., przedstawiamy następujące stanowisko.
W obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 26 września 2005 r., w
przypadku budowy przyłączy, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z
dwóch możliwości:
1. na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt la w zw. z art. 29
ust. 1 pkt 20),
2. bez zgłoszenia (art. 29a).

Przepis art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane zwalnia
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wykonanie przyłączy
elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i telekomunikacyjnych, niezależnie od tego czy są związane
z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą do niezabudowanych
działek. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a inwestor może dokonać
zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty). Procedura zgłoszenia nie uległa zmianie w wyniku nowelizacji przepisów ustawy.
I tak w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane,
• w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a
także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi
przepisami.
Do zgłoszenia budowy przyłączy należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane.
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Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie
później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich
rozpoczęcia.
Należy w tym miejscu zauważyć, że uzupełniono również art. 57
Prawa budowlanego, poprzez nałożenie na inwestora obowiązku dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy.
Ad. 2.

Dodany art. 29a ustawy Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Zobowiązuje jednakże
inwestora do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania
przyłączy - w zależności od rodzaju przyłącza - Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur. Zatem nie
może mieć zastosowania do budowy przyłączy przepis art. 29a, w sytuacji gdy w tym samym czasie inwestor dokonał zgłoszenia budowy
tej samej inwestycji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 a.
Przedstawione powyżej dwie możliwości realizacji przyłączy zostały wprowadzone do ustawy Prawo budowlane w celu ułatwienia ich
budowy, a także poprawy sytuacji inwestora w relacji z przedsiębiorstwami energetycznymi, gazowniczymi i wodno-kanalizacyjnymi.
W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego
W związku z przekazanym do mojej wiadomości Stanowiskiem
Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 stycznia
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2011 r., informuję, że podzielam pogląd Izby, zgodnie z którym art.
76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) nie
może mieć zastosowania do dokumentów umieszczanych w projekcie budowlanym. Organy administracji publicznej nie mają podstawy
prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania kopii dokumentacji
stanowiącej część projektu budowlanego.
Należy dodatkowo wyjaśnić, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wymaga, aby za
każdy projekt budowlany był odpowiedzialny projektant konkretnego
obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do
projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie). Osoba, która złożyła podpis na stronie
tytułowej projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartość, także
za załączone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do projektu
budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane). W związku z
powyższym podpis projektanta na pierwszej stronie każdego projektu
jest dla wiarygodności zawartych w nim dokumentów wystarczający.
W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu, o której mowa w art. 5
pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), przedstawiamy
następujące stanowisko po uzyskaniu opinii z dnia 2 marca 2007 r.,
znak: DRE-111-40404-7- EW/07 Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.
Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) określają zasady wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Przy realizacji przepisów ww.
ustawy, ustalenie momentu wprowadzenia do obrotu jest kluczowe w
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kontekście realizacji zadań organów administracji publicznej (w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu),
ponieważ mogą one kontrolować wyłącznie wyroby już wprowadzone
do obrotu (lub oddane do użytku), nie zaś przeznaczone do wprowadzenia (do obrotu). Ustawa o wyrobach budowlanych nie definiuje jednak pewnych pojęć (m.in. pojęcia wprowadzenia do obrotu), odsyłając
w tym zakresie do ustawy o systemie oceny zgodności. W związku z
powyższym, przy interpretowaniu ustawy o wyrobach budowlanych
należy posługiwać się m.in. definicją zawartą w art. 5 pkt 2 ustawy o
systemie oceny zgodności, co pozwala ustalić moment wprowadzenia
do obrotu wyrobu budowlanego.
Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności - którego nowe brzmienie zostało nadane ustawą z dnia 15 grudnia 2006 r. o
zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834) - przez wprowadzenie do
obrotu należy rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dysponowania.
Zmiana ww. przepisu została dokonana w celu zapewnienia spójności
z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z którym wprowadzenie do obrotu jest realizowane w momencie, gdy wyrób staje się dostępny na
rynku UE. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności,
przez wprowadzenie do obrotu należało rozumieć przekazanie po raz
pierwszy wyrobu użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy
przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera.
Definicja ta ograniczała wprowadzenie do obrotu jedynie do czynności przekazania, nie obejmowała zaś sytuacji, w której wyrób był przez
producenta (lub podmiot uznający się za producenta) oferowany do
sprzedaży we własnym obiekcie handlowym.
Trzeba więc podkreślić, że aktualna definicja wprowadzenia do
obrotu obejmuje zarówno przekazywanie po raz pierwszy wyrobu
w celu jego używania lub dysponowania, jak również oferowanie do
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sprzedaży. Natomiast, zgodnie z art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), za
ofertę sprzedaży uważa się wystawienie przez producenta wyrobu w
miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny. Należy
zaznaczyć, że w doktrynie występuje pogląd (M. Płachta, Przesłanki
i zasady odpowiedzialności prawnej w działalności reklamowej, Ruch
Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 1990/2/61), że „w konkretnych okolicznościach ogłoszenia, reklamy, cenniki z art. 71 k.c. mogą
stanowić również ofertę, mimo że nie są skierowane do oznaczonych
osób, lecz do ogółu. Przesłanką bowiem ważności oferty nie jest bynajmniej wymaganie, aby była ona skierowana do oznaczonej osoby.
Dopuszczalne są także oferty skierowane do nieoznaczonej z góry
liczby osób, do publiczności (ad personam incertam). W tych wypadkach musi się jednak ujawnić oznaczona osoba, która ofertę przyjmie". Ponadto „(...) przez wystawienie wyrobu w miejscu sprzedaży
na widok publiczny należy rozumieć nie tylko wystawienie towaru w
witrynach sklepowych, na zewnątrz lokalu, lecz także we wszelkich
lokalach i miejscach, gdzie dokonuje się sprzedaży".
Jednocześnie wymaga podkreślenia fakt, że pojęcie wprowadzenia
do obrotu (oraz ustalenia momentu, kiedy ono nastąpiło) odnosi się do
konkretnego wyrobu. Ponadto, przy ocenie wprowadzenia do obrotu
trzeba uwzględnić informację z przewodnika Komisji Europejskiej
- dotyczącego wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia zgodnie z którą „wyrób oferowany w katalogu lub za pośrednictwem
sieci komputerowej nie jest uznawany za wyrób wprowadzony na rynek Wspólnoty, dopóki nie zostanie on faktycznie udostępniony po
raz pierwszy".
W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie budowy
urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, przedstawiam następujące stanowisko.
Mając na uwadze treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń80
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stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181) należy stwierdzić, że podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób
pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych. Na przykład w celu niedopuszczenia do
wjeżdżania pojazdów na chodniki lub ciągi piesze albo rowerowe stosuje się słupki blokujące. Natomiast do zabezpieczenia obiektów i obszarów przed hałasem pochodzącym od ruchu drogowego stosuje się
np. osłony przeciwhałasowe (zob. załącznik nr 4 do rozporządzenia).
Należy przy tym zauważyć, że urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu nie są obiektami budowlanymi ani urządzeniami budowlanymi. W konsekwencji wykonanie ich nie stanowi wykonywania robót budowlanych, a co za tym idzie - nie podlega regulacjom
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z późn. zm). W związku z tym tego rodzaju prace nie
wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia
właściwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej.
Zgłoszenia wymaga natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, budowa ogrodzeń od strony dróg. Zatem,
jeśli ekran służący ochronie środowiska np. ekran akustyczny spełnia
funkcję ogrodzenia, wówczas jego realizacja wymagać będzie dokonania zgłoszenia.
Do sytuowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu właściwe są organy zarządzające ruchem na drodze, określone w art. 10 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005
r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm). Warunki ich umieszczania na drogach określa ww. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach.
Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn.
zm) oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy
81
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drogi publicznej. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 25 ust.
1 przedmiotowej ustawy, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi
obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem
tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi
wyższej kategorii. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 3 przedmiotowej
ustawy, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym
oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z
funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy autostrady
lub drogi ekspresowej.
Dodatkowo informuję, że prowadzenie dziennika budowy, tzn.
urzędowego dokumentu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawanego odpłatnie przez właściwy organ (art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane), konieczne jest jedynie w przypadku prowadzenia robót
budowlanych wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę (zob.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.1)
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku
prowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę nie zachodzi konieczność prowadzenia dziennika budowy.
W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowadzonej
okresowej kontroli
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących obowiązku przesyłania protokołu z
przeprowadzonej okresowej kontroli, przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt
1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
82
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r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na właścicieli
lub zarządców obowiązek poddawania kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania. Z przeprowadzonej kontroli osoba
uprawniona do jej przeprowadzania sporządza protokół.
Należy jednak zauważyć, że w wyniku zastosowania uregulowań
zawartych w w/w przepisie możemy mieć do czynienia z dwoma następującymi sytuacjami:
1. gdy sporządzony z okresowej kontroli obiektu budowlanego
protokół zostaje przekazany właścicielowi lub zarządcy obiektu, w przypadku nie stwierdzenia żadnych uszkodzeń czy braków, a organ nadzoru budowlanego otrzymuje jedynie zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli;
2. gdy kopia sporządzonego z okresowej kontroli obiektu budowlanego protokołu zostaje przesłana przez kontrolującego
do właściwego organu nadzoru budowlanego, w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń czy braków (zob. art. 70 ustawy —
Prawo budowlane).
Jak wynika z literalnego brzmienia art. 70 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane ustawodawca nałożył na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w
zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach,
obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, określonej w art. 62 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar,
wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Zatem wynikający z ustaleń przeprowadzonej kontroli stanu technicznego utrzymania obiektu obowiązek usunięcia nieprawidłowości,
dotyczy sytuacji, w których uszkodzenia te bądź braki mogłyby spowodować wyżej określone zagrożenia.
W takim przypadku, jeśli osoba dokonująca kontroli obiektu
stwierdzi, że istnieją uszkodzenia lub braki, mogące spowodować
określone w/w przepisie zagrożenia, zobowiązuje właściwą osobę
(właściciela, zarządcę lub użytkownika) do ich usunięcia. Obowiązek ten zgodnie z ust. 2 art. 70 ustawy —Prawo budowlane zostaje
83
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potwierdzony przez kontrolującego w protokole z kontroli obiektu
(budowlanego).
Wobec tego dyspozycja przepisu art. 70 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, w zakresie obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub braków, odnosi się do właścicieli, zarządców i użytkowników
obiektów budowlanych, którzy na podstawie przepisów odrębnych
bądź umów zostali zobowiązani do ich usunięcia. Mając powyższe na
uwadze, jak wynika z w/w przepisu, obowiązek przesłania kopii protokołu z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego powstaje
w momencie stwierdzenia istnienia uszkodzeń lub braków, mogących
spowodować określone zagrożenie, nie zaś w chwili stwierdzenia usunięcia przez zobowiązanego wskazanych uszkodzeń czy braków.
Wobec tego, kopię protokółu z takimi adnotacjami (dotyczącymi
stwierdzonych do usunięcia uszkodzeń, o którym mowa w art. 70 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane) kontrolujący powinien niezwłocznie
przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego. Natomiast
przesłanie kopii tego protokołu, stanowi informację na temat wykrytych nieprawidłowości oraz jest podstawą do podjęcia przez organ
określonych działań.
Oran ten po otrzymaniu kopii protokołu, wskazującego na istnienie uszkodzeń lub braków, ma obowiązek bezzwłocznie przeprowadzić kontrolę obiektu budowlanego, mającą na celu potwierdzenie
usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1 art. 70 ustawy —Prawo budowlane.
STANOWISKO GINB

W sprawie osób dokonujących okresowych kontroli obiektów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo budowlane
W związku z sygnalizowanymi przypadkami nieprawidłowości,
zwracam uwagę, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie mogą przekraczać zakresu swoich uprawnień.
Na przykład osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie nie mogą dokonywać okresowych
kontroli budynków wielkopowierzchniowych, o których mowa w art.
84
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62 ust. 1 pkt 3, gdyż w każdym przypadku kubatura budynków o
powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 będzie przekraczała graniczną wielkość kubatury budynków wynoszącą 1000 m3, co stanowi
jedno z ograniczeń zakresu posiadanych uprawnień budowlanych.
Obowiązek, nałożony na właściciela lub zarządcę w art. 62 ust. 1,
poddawania okresowym kontrolom obiektów budowlanych w czasie
ich użytkowania jest realizowany poprzez zlecanie wykonania kontroli osobom posiadającym do tego uprawnienia. Osoby posiadające
uprawnienia budowlane powinny mieć świadomość ograniczeń wynikających z tych uprawnień i powinny podejmować się dokonywania
okresowych kontroli tylko w przypadkach, gdy specjalność i zakres
ich uprawnień na to pozwalają.
Dodatkowo należy podkreślić, że osoby dokonujące okresowych
kontroli, z naruszeniem powyższych zasad podlegają:
1. przepisom karnym - zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 2 „kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie
posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku" oraz
2. przepisom o odpowiedzialności zawodowej - zgodnie z art. 95.
Wiedzę o naruszeniu obowiązujących zasad w zakresie sprawowania
kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych przez osoby
dokonujące okresowych kontroli tych obiektów, organy nadzoru budowlanego mogą uzyskać, w szczególności podczas:
• dokonywania, przez te organy, kontroli realizacji przez właścicieli i zarządców ich obowiązków ustawowych w zakresie
utrzymania obiektów budowlanych,
• przyjmowania pisemnych zawiadomień o dokonaniu okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych (art. 62 ust.
1 pkt 3) oraz
• przyjmowania kopii protokołów z przeprowadzonych okresowych kontroli, o których mowa w art. 70 ust. 2.
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa budowlanego, a w szczególności właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicz85
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W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie możliwości umarzania opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49
oraz art. 49b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), przedstawiamy następujące
wyjaśnienia zgodne ze stanowiskiem Głównego Urzędu Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa wyrażonym w piśmie z dnia 12.01.2009
r., znak: KR-50-89/08/KLI/miz W/320/09.
Zgodne z treścią art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, regulującym procedurę legalizacji samowoli budowlanej, organ nadzoru
budowlanego, który otrzymał w wyznaczonym terminie dokumenty,
o których mowa w art. 48 ust. 3 ww. ustawy, traktowane jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
wznowienie robót budowlanych albo wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona, jest zobowiązany
zbadać czy projekt budowlany spełnia trzy określone w tym przepisie
przesłanki. Organ bada zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kompletność projektu
budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń
i sprawdzeń, a także bada wykonanie projektu budowlanego przez
osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane. W przypadku,
gdy nie stwierdza nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie,
organ nadzoru budowlanego w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.
Od czasu wprowadzenia instytucji opłaty legalizacyjnej do art. 49
ustawy - Prawo budowlane (to jest od dnia 11 lipca 2003 r.), ust. 2 tego
86
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przepisu stanowi, że do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące kar, o których mowa art. 59f ust. 1, z tym, że stawka opłaty legalizacyjnej podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. W art. 59f ust. 1 brak jest odesłania do Ordynacji podatkowej, a
nawiązanie do tych regulacji następuje „za pośrednictwem" art. 59g
ust. 5 ustawy - Prawo budowlane. Podkreślić przy tym trzeba, że
odesłanie do działu III Ordynacji podatkowej wprowadzone zostało
dopiero z dniem 31 maja 2004 r., czyli ponad rok później, niż wprowadzono instytucję opłaty legalizacyjnej. Z powyższego wynika, iż w
tamtym czasie w ogóle nie było możliwe rozłożenie na raty, odroczenie płatności ani tym bardziej umorzenie opłaty legalizacyjnej.
Z kolei, przepis art. 49b ust. 5 ustawy - Prawo budowlane stanowi,
że do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g,
dotyczące kar, z modyfikacjami dotyczącymi stawek opłat, wynikającymi wprost z treści ust. 5 art. 49b. Zaznaczyć jednak trzeba, że do
dnia 30 maja 2004 r. w treści art. 49b ust. 5 widniało odesłanie do
art. 59f ust. 1 (tak jak w obecnym art. 49 ust. 2). Natomiast przepis
art. 59g ust. 5 ustawy - Prawo budowlane odsyła do odpowiedniego
stosowania działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.
Powyższe oznacza, że w stosunku do opłat legalizacyjnych rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w Ordynacji podatkowej (w
tym również instytucja umorzenia zaległości podatkowych) mają zastosowanie poprzez podwójne oraz potrójne odesłanie do odpowiedniego stosowania wymienionych przepisów.
W literaturze i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że odpowiednie stosowanie przepisu może polegać na jego zastosowaniu
wprost, zastosowaniu z odpowiednimi modyfikacjami lub na odmowie jego zastosowania ze względu na określone różnice. Zastosowanie
odpowiednio przepisu z określonymi modyfikacjami jest uzasadnione odmiennością stanu „podciąganego" pod dyspozycję stosowanego
przepisu. Natomiast odmowa stosowania przepisu może wynikać albo
bezpośrednio z treści wchodzących w grę regulacji prawnych, albo z
tego, że zastosowania danej normy nie dałoby się pogodzić ze specyfiką i odmiennością rozpoznawanego stanu (por. wyrok SN z 29
kwietnia 2008 r., III CZP 17/08; wyrok SN z 6 grudnia 2000 r., III
CZP 41/00 OSNC 2001/4/57; postan. TK z 25 lutego 2004 r., K
87
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23/03 OTK 14/2A/2004; postan. TK z 4 października 2006 r., K
31/06 OTK 135/9A/2006).
Z taką sytuacją, mamy do czynienia w przypadku systemu odesłań
w ustawie - Prawo budowlane, dotyczącego odpowiedniego stosowania do opłaty legalizacyjnej przepisów dotyczących kar, do których
z kolei mają „odpowiednie" zastosowanie przepisy o zobowiązaniach
podatkowych z Ordynacji podatkowej. Taki sposób regulacji wynika
ze zbliżonej konstrukcji prawnej kar i opłat legalizacyjnych występujących w ustawie - Prawo budowlane oraz zobowiązań podatkowych.
W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art . 35 ust. 6
ustawy – Prawo budowlane
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 12 września 2008 r., sygn. akt II OSK 1012/07, przedstawiam
następujące stanowisko.
Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu powyższego orzeczenia przyjął, że termin 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pó źn. zm.), należy liczyć zgodnie z art. 61 § 3 Kpa
od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli wniosek ten
czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa (art. 64 § 2
Kpa). W przypadku natomiast, kiedy wniosek nie spełnia tych wymagań, ww. termin należy liczyć od daty usunięcia braków formalnych,
bowiem – zdaniem NSA - wszcz ęcie postępowania administracyjnego może spowodować tylko żądanie strony niedotknięte brakami
formalnymi.
W ocenie NSA, okres jaki upłynął od daty złożenia wniosku do
dnia jego uzupełnienia przez wnioskodawcę należy zakwalifikować
do "okresów opó źnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn
niezależnych od organu" w rozumieniu art. 35 ust. 8 ustawy - Prawo
budowlane. Wynika stąd, iż okres od daty złożenia niekompletnego
pod względem formalnym wniosku do daty jego uzupełnienia stanowi okoliczność wstrzymującą bieg terminu, wynikającego z art. 35
ust. 6 ustawy – Prawo budowlane. Oznacza to, że termin 65 dni rozpoczyna swój bieg dopiero z datą uzupełnienia wniosku.
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Wprawdzie, NSA uznał, że zgodnie z art. 61 § 3 Kpa, datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania
organowi administracji publicznej, jednak przepisu tego nie można
rozumieć tak, że każde podanie (pismo) wszczyna automatycznie postępowanie, nawet jeśli posiada ewidentne braki formalne. Zdaniem
NSA, wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony
ma miejsce zgodnie z zasadą określoną w art. 61 § 3 Kpa jednak pod
warunkiem, że podanie, żądanie, wniosek spełnia wymogi określone
w art. 63 § 2 Kpa, co oznacza równie ż, że musi "czynić zadość innym
wymaganiom ustalonym w przepisach szczególny ch". Takimi przepisami szczególnymi s ą m.in. przepisy Prawa budowlanego.
W sprawie stosowania wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i
decyzji o pozwoleniu na budowę
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi stosowania wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, przedstawiam następujące
stanowisko.
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, określone zostały w załącznikach nr 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budow ę,
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120,
poz. 1127 z pó źn. zm.).
Treść ww. wniosków, o świadczeń oraz decyzji powinna być zgodna z wzorami, określonymi powyŜszym rozporządzeniem. Wszystkie
wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinny w pełni odzwierciedlać treść
wskazaną we wzorach. Zatem, nieprawidłowym jest modyfikowanie
przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, jak i strony postępowania ww. wzorów, w szczególności pomijanie niektórych
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W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie rozbiórki obiektów tymczasowych przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954 z pó źn. zm.), egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków okre ślonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo – w zakresie administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego – bezpośrednio z przepisu prawa,
chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowi ązków tryb egzekucji sądowej. Egzekucji administracyjnej podlegają m.in. obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów
administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do
egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego (art.
2 § 1 pkt 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku, gdy inwestor wybudował na podstawie zgłoszenia tymczasowy obiekt budowlany, nie
połączony trwale z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w termin ie określonym w zgłoszeniu, ale nie pó
źniej niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego
w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz . U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pó źn. zm.), obowiązek rozbiórki przedmiotowego obiektu wynika bezpo średnio z przepisów prawa. Tym samym w powyższej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane , inwestor jest zobowiązany rozebrać tymczasowy obiekt budowlany po
określonym w zgłoszeniu terminie albo po upływie 120 dni od dnia
rozpoczęcia jego budowy, jeżeli zgłoszenie przewidywało późniejszy
termin rozbiórki lub tego terminu nie zawierało. Przy czym dla spra90
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wy nie ma znaczenia fakt, czy zgłoszenie stało się skuteczne przez
tzw. milczącą zgodę organu, czy też organ pisemnie poinformował
inwestora, że nie wnosi sprzeciwu. Inwestor zobowiązany jest do dobrowolnego wykonania obowiązku, bez konieczności podejmowania
działań przez organy administracji.
Natomiast jeśli osoba zobowiązana uchyla się od wykonania ciążącego na niej obowiązku, wówczas organem wła ściwym do żądania
wykonania obowiązku rozbiórki jest organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, który przy jął zgłoszenie bez sprzeciwu
(zob. wyrok NSA z 28 grudnia 2007 r., sygn. akt: II OSK 1746/06).
Organ ten jest w tego rodzaju sprawach zarówno wierzycielem, jak i
organem egzekucyjnym i przepisy zobowiązują go do przeprowadzenia stosownego postępowania w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do art. 3 § 1 ww.
ustawy, wskazany organ powinien sporządzić tytuł wykonawczy, o
którym mowa w art. 27 § 1 ww. ustawy i wszcz ąć egzekucję bezpośrednio na podstawie przepisu prawnego.
W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób pełniących funkcję projektanta
•

Ustawodawca w art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
późn. zm.) expressis verbis stwierdza, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in. wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się zaświadczeniem potwierdzającym wpis
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W związku z powyższym, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien dokładnie sprawdzić, czy projekt
budowlany został sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Ponadto
szczegółowej ocenie podlega również zakres uprawnień budowlanych.
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Natomiast w przypadku wątpliwości odnoście uprawnień budowlanych, w tym w szczególności ich zakresu, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej prowadzący postępowanie w
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zwrócić
się do właściwej izby samorządu zawodowego o wyjaśnienie wszelkich nieścisłości.
Ponadto organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza, czy do wniosku o pozwolenie na budowę zostało dołączone zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. Stosownie bowiem do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo
budowlane, jedną z podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę
izbę, z określonym w nim terminem ważności.
• Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek podjęcie działań
w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie w art. 81 ust.
3 ustawy Prawo budowlane, w myśl którego jednym z podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej jest kontrola posiadania przez osoby wykonujące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień
do pełnienia tych funkcji.
W sprawie budowy zjazdów

W dniu 28 grudnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowl anych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539). Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), wymienia inne niż określone w
art. 82 ust. 3 ww. ustawy obiekty i roboty budowlane, w sprawach w
których organem pierwszej instancji jest wojewoda. W katalogu tym
znalazły się roboty budowlane dotyczące m.in. zjazdów.
Wejście tych przepisów w życie wyznaczyło jednocześnie sposób
interpretacji pojęć w nich zawartych, np. zjazdów. Zgodnie bowiem
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z § 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, wojewoda został organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach
robót budowlanych dotyczących zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115, z pó źn. zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich.
W związku z powyższym, skoro rozporządzenie wprost odwołuje się
do definicji zjazdu określonej w ustawie o drogach publicznych, nie
może mieć w tym przypadku zastosowania definicja obiektu liniowego z ustawy - Prawo budowlane. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy o drogach publicznych, zjazd nie jest częścią drogi, ponieważ
jest połączeniem drogi publicznej z nieruchomością położoną przy
drodze, stanowiącym bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i za gospodarowaniu
przestrzennym. W związku z powyższym obecnie budowa zjazdu z
dróg krajowych i wojew ódzkich mo że być realizowana jedynie jako
budowa nowego obiektu budowlanego - zjazdu - w trybie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Równocześnie, analogicznie jak zjazdy z dróg krajowych i woj
ewódzkich, nale ży traktować zjazdy z dróg powiatowych i gminnych.
Zatem tak że budowa tych zjazdów, znajduj ących się w kompetencji
starostów, nie mo że być realizowana na zgłoszenie jako przebudowa
drogi, ale na pozwolenie na budowę.
„W sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó źn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).
W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr
106, poz. 675), uprzejmie informuję, że w art. 65 ww. ustawy zawarte
zostały zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó źn. zm.), które wchodz ą w
życie w dniu 17 lipca br.
Powyższe zmiany mają istotny wpływ na dotychczasową praktykę
organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz organów
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nadzoru budowlanego w zakresie spraw dotyczących inwestycji liniowych polegających m. in. na dodawaniu dodatkowych kabli lub wymianie kabli w istniejącej sieci lub kanalizacji kablowej.
Należy zauważyć, że obecnie wykonywanie wszelkich robót, za
wyj ątkiem robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane , w tym m. in. polegających na dowieszeniu dodatkowego
kabla na słupach, w istniejącej linii elektrycznej, a także wymianie lub
dołożeniu dodatkowego kabla w kanalizacji kablowej albo wymiana
tych kabli, mieści się w zakresie użytkowania obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem i nie podlega przepisom ustawy – Prawo
budowlane . Tym samym, przy wykonywaniu ww. robót nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia.
Komentowana nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, zmieniająca powyższą praktykę, polega m. in. na wprowadzeniu do ww. ustawy
definicji „ obiektu liniowego”.
Zgodnie z brzmieniem dodawanego do ustawy – Prawo budowlane art. 3 pkt 3a – podpojęciem„ obiektu liniowego” należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest
długość, w szczególno ści droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa,
wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.
W ramach przedmiotowej nowelizacji ustawodawca zdecydował
się na dodanie do definicji budowli – ww. „ obiektów liniowych ”,
wykre ślając jednocześnie „ drogi” oraz „ linie kolejowe”. Nale ży przy
tym zaznaczyć, że „ drogi” i „ linie kolejowe” zostały zawarte w nowym przepisie art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane , wprowadzającym wspomnianą definicję „ obiektu liniowego”.
Ponadto w ramach nowelizacji przepisów art. 29 – 30 ustawy –
Prawo budowlane , ustawodawca wprowadził do art. 29 ust. 1 ww.
ustawy, nowe rodzaje inwestycji nie wymagających pozwolenia na
budowę tj. budowę „ telekomunikacyjnych linii kablowych” (art. 29
ust. 1 pkt 20a ustawy – Prawo budowlane ) oraz „ kanalizacji kablowej” (art. 29 ust. 1 pkt 20b ustawy – Prawo budowlane ). Powyższe
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inwestycje, zgodnie z nowym brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
– Prawo budowlane , wymagają dokonania zgłoszenia.
Zmiany w przepisach ustawy – Prawo budowlane polegają także na
dodaniu po art. 5 ust. 1 pkt 2 – pkt 2a, wprowadzaj ącego obowiązek
zapewnienia „ możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, w
szczególno ści w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu”.
Ponadto przedmiotowe zmiany obejmują równie ż nadanie nowego brzmienia art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie
z którym pozwolenia na budow ę nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegaj ących na „ instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,
na obiektach budowlanych”. W ramach nowelizacji przepisu art. 29
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane , ustawodawca zdecydował się także
na dodanie pkt 17 dotyczącego „ instalowania kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej”. Powyższe inwestycje nie wymagają
równie ż zgłoszenia.
Zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych powyższe
zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (tj. 17
lipca 2010 r.).
Jednocześnie pragnę zauważyć, że art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
zobowiązuje do wyposażania budynków w instalacj ę telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług telefonicznych,
usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do
Internetu oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczoś ci. Powyższe instalacje
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi
przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinn y odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56,
poz. 461), które weszło w życie 8 lipca 2009 r.

95

Podsumowanie

13. Podsumowanie

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd ww

W
Aktualnie obowiązujące opracowania ,instrukcje ITB w sposób
wystarczający umożliwiają właściwe zaprojektowanie budynków i
obiektów na terenach oddziaływań górniczych.
Podstawą projektowania obiektów na terenach oddziaływań
górniczych jest prawidłowe kształtowanie bryły, konstrukcji obiektu
i wykonywanie projektów ze ścisłym uwzględnieniem wymagań instrukcji ITB oraz Eurokodów.
Organy wydające pozwolenia na budowę winny w rygorystyczny
sposób wymagać od projektanta stosowania Instrukcji ITB w zakresie
projektowania budynków na terenach górniczych.
Wydaje się koniecznym ponowne przeprowadzenie intensywnych szkoleń w zakresie projektowania obiektów na terenach oddziaływań górniczych ,stosowania instrukcji ITB w strukturach Izb Inżynierów i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Zdaniem Autora opracowania koniecznym jest przygotowanie
nowelizacji instrukcji w zakresie projektowania na terenach górniczych polegającej na jej aktualizacji ,odniesienia do Eurokodów oraz
uproszczenia zapisów.

Błądzenie - rzecz ludzka, trwanie w błędzie - diabelska.
Augustyn, Aurelius Augustianus, Święty (354-430)
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