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Czy wedtug obecnie
cych przepisow

Rozpatruj^c problem docieplenia scian

Wynika st$d, ze opisywany przypadek

zewnetrznych

docieplenia tak usytuowanej sciany

budynku

na podsta-

nie jest mozliwy do realizacji na pod-

1994 r. - Prawo budowlane CDz.U.

stawie § 9, ale w oparciu o spetnie-

wykonanie

docieplenia

z 2 0 1 6 r poz.290), nalezy wskazac,

nie innych uregulowah wynikajgcych

zewnetrznych

budynkow

ze zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 wy-

z ustawy - Prawo budowlane.

wielorodzinnych,

konywanie robot polegaj^cych na do-

Wykonanie docieplenia sciany w gra-

mieszkaniowa

ciepleniu budynkow o wysokosci do 25

nicy dziatki wymagac bedzie wystgpie-

dysponowania

m nie wymaga pozwolenia na budowe.

nia inwestora do wtasciwego organu

mozliwe

rozporzadzenia

technicznych

mieszkalnych
ma

Prajest

i

o warunkach

jezeli

-

wie przepisow ustawy z dnia 7 lipca

wo budowlane

scian

obowiazuja-

ustawy

wspolnota
prawo

do

nieruchomoscia

tylko w

obrysie

Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1

z wnioskiem o

uzyskanie zgody na

scian zewnetrznych

budynku?

pkt 2c

ustawy wymaga zgtoszenia

odstepstwo od spetnienia § 9 ust. 3

Po 1990

prawodaw-

wtasciwemu organowi ocieplenie bu-

i 4 ww. rozporzgdzenia w trybie prze-

dynkow o wysokosci powyzej 12 m

widzianym w art. 9 ustawy - Prawo

lo-

i rzecz jasna nie wyzszych niz 25 m.

budowlane. Nalezy przy tym podkre-

budynkach

Z kolei rozpatrujgc problem docieple-

slic, ze w swietle ust. 3 art. 9 usta-

r. polskie

stwo

dopuscito

przez

okres

mozliwosc

sprzedazy

kali mieszkalnych

w granicach

dziatki

nia scian zewnetrznych na gruncie

wy wniosek do ministra w sprawie

zewnetrznych

scian

przepisow wykonawczych do wymie-

upowaznienia do udzielenia zgody na

wy-

nionej ustawy, tj, przepisow rozporza-

odstepstwo

wyjsc

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu

komunalnych
po obrysie
budynku.
chodzac

w

pewien

Tak ze

lokator,

z budynku,

aby

wtasciwy organ sktada

korzystac

12 kwietnia 2 0 0 2 r. w sprawie wa-

na budowe. Co oznacza, ze zgodnie

z dziatki nie swojej. Aby wykonac

runkow technicznych, jakim powinny

z przywotywanymi przepisami wykona-

docieplenia

na

zewnatrz,

musi

w takich

budynkach,

odpowiadac budynki i ich usytuowanie

nie docieplenia budynku, w tym sciany

wydziafy architektury

i budow-

(Dz.U. z 2 0 1 5 r. poz. 1422), nale-

potozonej w granicy, bedzie wymagato

zgtasza-

zy wskazac ustalenia, zawarte w § 9

uzyskania przez inwestora pozwolenia

zgfoszenia

ust. 3 i 4, ktore maja. zastosowanie

na budowe. Zgodnie z art. 28 ust.

pozwo-

dla konkretnego przypadku usytuowa-

1 i 2 Prawa budowlanego roboty bu-

wykonanie

nia budynku. Na rozpatrywanie warun-

dowlane mozna rozpoczgc jedynie na

docieplenie

kow usytuowania wptyw ma podziat

podstawie

nictwa
ja

w starostwach

sprzeciw

robot

wobec

niewymagajacych

lenia na budowe
docieplenia,

na

gdyz

poza

o grubosc

do-

nieruchomosci. W mysl zapisow § 9

np. 2 x 14 cm.

Wie-

okreslone w rozporzadzeniu odlegtosci

inwestor oraz wtasciciele, uzytkownicy

wykonac

budynkow od granicy dziatki budowlanej

wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci

budynku bedzie wykraczac
granice
cieplenia,

dziatki

le wspolnot
dociepleh

decyzji o pozwoleniu na

budynku i wynikaja.ce z tego granice

nie moze

z powodu

ograniczenia.

opisanego

budowe, a stronami w postepowaniu
w sprawie pozwolenia na budowe sg:

mierzy sie w poziomie w miejscu ich

znajdujgcych sie w obszarze oddziaty-

najmniejszego oddalenia. Jednakze dla

wania obiektu. W przypadku docieple-

budynkow istnieja,cych dopuszcza sie

nia sciany budynku potozonej w granicy

przyjmowanie odlegtosci bez uwzgled-

strong postepowania bedzie sa,siad.

nienia grubosci warstw izolacji ter-

Reasumujqc,

micznej, tynkow lub oktadzin zewnetrz-

omawianego budynku wymaga zasto-

nych, z wytgczeniem przypadku sciany

sowania procedury uzyskania odstep-

budynku

stwa od spetnienia przepisow tech-

usytuowanej

przy granicy dziatki.

bezposrednio

wykonanie

docieplenia

niczno-budowlanych, opisanej wyzej. •
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