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Parking przebiega p r z e z pas drogowy i dziatk?
budowlang
•dpowiada mgr inz. Anna Sas-Micuri - ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki

Zwracam sie z prosba o odpowiedz na pytanie
dotyczace usytuowania miejsc
parkingowych
w nastepujacym przypadku:
Na planie zagospodarowania terenu zaplanowano 14 miejsc postojowych, po ktorych przebiega granica dwoch dziaiek. Tak wiec parking
znajduje sie czesciowo w pasie drogi publicznej, jak rowniez na dziatce budowlanej. Z uwagi na charakter dziatki [budowlana] oraz liczbe
miejsc postojowych na dziatce drogowej (powyzej 10) wystapiono z wnioskiem o pozwolenie na bud owe.
Po rozpatrzeniu wniosku przez wiasciwy organ
zostatam zmuszona wycofac wniosek z powodu
(zdaniem starostwa) nieprzestrzegania
zapisu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie - par 19 use. 2, w kedrym
jest mowa o zachowaniu odlegtosci B m od granicy dziatki budowlanej. Pomimo przedstawienia
swoich racji i argumentu, ze przepis ten nie
dotyczy dziatki budowlanej graniczacej z drogowa, lecz samych dziatek budowlanych, by nie
ograniczac mozliwosci zabudowy
sasiednich
dziatek, nie udato sie przekonac
rozpatrujacych
wniosek.
Z powodu zaistniaiej sytuacji musielismy zmie- j
nic projekt wraz ze zmiana usytuowania parkingu, co opozniio realizacje obiektu.
Biorac pod uwage spora liczbe wnioskow o pozwolenie na budowe oraz wnioskow na zgtoszenie, ktdre sktadam do starostwa, chcac uniknac w przysztosci tego typu przeszkod, prosze
o wyjasnienie powyzszego zapisu rozporzadzenia i odpowiedz na pytanie, czy podane tarn odlegtosci dotycza przypadku, gdzie parking przebiega przez pas drogowy i dziatke budowlana,
czy tylko odnosi sie do dziatek budowlanych?
Nadmieniam, ze pozostate wymagane odlegto- j
sci Cnp. do okien pomieszczeh 10 m i inne parametry techniczne) byty oczywiscie zachowane.

38

Inzynier b u d o w n i c t w a

Paragraf 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2 0 0 2 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
[Dz.U. z 2 0 1 5 r. poz. 1422] ustala minimalne odlegtosci
miejsc postojowych lub otwartego garazu wielopoziomowego
dla samochodow osobowych od granicy dziatki budowlanej
w zaleznosci od liczby stanowisk. W przepisie uzyto pojecia „granica dziatki budowlanej", a nie „granica z sa,siednia,
dziatka. budowlana,", co powoduje, ze ma on zastosowanie do
wszystkich mozliwych granic dziatki budowlanej. Tak stanowi
przepis, mozna przy tym kwestionowac jego zasadnosc, ale
nalezy go spetnic. Paragraf 19 po 2 0 0 2 r byt kilkakrotnie
nowelizowany, jednakze nigdy nie doszto do doprecyzowania
ust. 2, ktore miatoby wskazywac, ze wymaganie ust. 2 dotyczy granicy miedzy sasiadujgcymi dziatkami budowlanymi.
•opiero obecnie realizowana nowelizacja rozwi^zuje ten problem. W mysl proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapisow, w dostepnym na stronie Rza,dowego Centrum Legislacji projekcie z 12 kwietnia 2 0 1 7 r,
dodany ust. 7 w § 19 miatoby otrzymuje brzmienie:
7. Zachowanie

odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 2 nie

jest wymagane w przypadku,
dziatka drogowa

gdy sasiednia

dziatka jest

L.J.

Ponadto zgodnie z projektem nowelizacji wymienionego rozporzadzenia w § 3 dodano pkt 2 5 , zawierajqcy definicje pojecia ..parking". W mysl tej definicji przez parking rozumie
sie wydzielona, powierzehnie terenu przeznaczona, do postoju
samochodow, sktadaj§c3 sie ze stanowisk postojowych.
Proces legislacyjny zwi^zany z nowelizacja. rozporzadzenia
nie zostat jeszcze zakohczony. Po publikacji rozporzadzenia zmieniaj^cego trzeba sie jeszcze liczyc z okreslonym
vacatio legis.
Jednak do tego czasu, zgodnie z obowigzuj^cym ust. 2
§ 19, odlegtosc od granicy dziatki budowlanej jest wigzgea
bez wzgl^du na to, czy sgsiednia dziatka jest dziatka, budowlana. czy tez nie. Z tego wzgledu organ administracji architektoniczno-budowlanej stusznie wymaga spetnienia tej odlegtosci i kwestionuje poprawnosc sporzqdzanego projektu
jako niezgodny z obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
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