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Wymiary schodow
•dpowiada mgr inz. Anna Sas-Micuri - gtowny ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki

Zwracam sie z prosba o jedhoznaczna interpretacje
przepisow
dotyczacych wymiarow schodow
stafych w halowym budynku produkcyjnym na przyktadzie nieobudowanej stalowej klatki schodowej
taczacej podesty
technologiczne
zapewniajace dojscie do obstugi
urzadzeh przemystu
energetycznego typu kociot, elektrofiltr
itp.
Jak sie ma zapis za warty w § 68
ust. 1 warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie,
przedstawiajacy graniczne wymiary schodow
stafych w budynkach wobec granicznych
wymiarow
zawartych
w normie PN-EN ISO 14122-3
Maszyny. Bezpieczehstwo.
State
srodki dostepu do maszyn. Czesc
3: Schody, schody
drabinowe
i balustrady? Wedtug warunkow
technicznych graniczne wymiary
schodow stafych d/a budynku produkcyjnego wynosza:
szerokosc
uzytkowa biegu - 1,2 m; szerokosc uzytkowa spocznika - 1,5 m;
maksymalna wysokosc
stopnia
- 0,175 m. Wedtug PN-EN ISO
14122-3
wartosci te wynosza
odpowiednio: 0,8 m - szerokosc
biegu, 0,8 m - szerokosc spocznika, maksymalna wysokosc stopnia wynika ze spetnienia warunku
BOO mm < 2h + s < BBO mm.
Czy dla przedstawionej
sytuacji
konieczne jestprzyjecie
wymiarow
schodow zgodnie z § B8 warunkow technicznych, czy wystarczy
przyjac wymiary wg PN-EN ISO
14122-3,
a schody
traktowac
jako srodek dostepu do obstugi
urzadzeh technicznych?

0 wyborze sposobu rozwiazania pro-

• maksymalna

blemu dostepu decyduje projektant,

0,175 m.
Zgodnie z ust. 2 § 68 schody na
klatce schodowej stanowiacej droge ewakuacyjng powinny bye zaprojekowana zgodnie z zasada: taczna
szerokosc uzytkowa. biegu oraz
taczna szerokosc uzytkowa spocznikbw nalezy ustalac proporcjonalnie
do liczby osob mogacych przebywac
na kondygnacji, na ktorej przewiduje
sie obecnosc najwiekszej ich liczby,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, lecz nie mniej niz
okreslono w ust. 1.
W przypadku projektowania schodow statych w budynku, w ktorym
zatrudnienie nie przekracza 10
osob, wymienione wymiary graniczne nie musza bye spetnione.
Ustep 4 § 68 ustala z kolei sposob
wyznaczania szerokosci uzytkowej
schodow statych jako mierzonej
miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy, a w przypadku balustrady
jednostronnej - miedzy wykohczona
powierzehnia sciany a wewnetrzna
krawedzia poreczy tej balustrady.
Szerokosci te nie moga bye ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.
Bez wzgledu na liczbe zatrudnionych
w budynku osob projektowane schody state powinny spetniac wymdg
szerokosci stopni, ustalony w ust.
4 § 69, wzorem 2h + s = 0,6 do
0,65 m, gdzie h oznacza wysokosc
stopnia, s - jego szerokosc.
Zgodnie z zasada zawarta w art. 5
ust. 1 ustawy - Prawo budowlane
obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi
z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac

majac na wzgledzie jego przeznaczenie. Zgodnie z § 66 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm,),
jesli zapewniony ma bye dostep do
pomieszczeh potozonych na roznych
poziomach, nalezy stosowac schody
state. Natomiast jesli zapewniony
ma bye dostep do obstugi urzadzeh
technicznych,

takich

Inzynier

budownictwa

kociot,

podestach technologicznych w halowym budynku produkcyjnym, zgodnie
z ustaleniem § 99 ust. 1 wymienionego rozporzadzenia, dojsciami do
urzadzeh technicznych moga bye,
w zaleznosci od potrzeb uzytkowych,
korytarze, pomosty, podesty, galerie,
schody, z zastrzezeniem § 68

ust.

1, drabiny i klamry, wykonane z materiatdw niepalnych.
projektowania

W przypadku

schodow,

majacych

zapewnic state dojscie do obstugi urzadzeh typu kociot, elektrofiltr
itp., zainstalowanych na podestach
technologicznych w halowym budynku produkcyjnym, powinny one spetniac wymagania okreslone w rozporzadzeniu w § 68 i 69 dla schodow
statych. Wymagania zawarte w § 68
odnosza sie do przypadku projektowania schodow statych zlokalizowanych w budynku, w ktorym zatrudnia
sie ponad 10 osob. Spetniona powinna bye:
• minimalna

szerokosc

uzytkowa

biegu 1,2 m,
• minimalna

szerokosc

spocznika 1,5 m.
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jak:

elektrofiltr itp., zainstalowanych na

uzytkowa

wysokosc

stopni

listy

i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

Oznacza to, iz przepisy

zawarte w wymienionym rozporzadzeniu powinny bye spetnione, w tym takze ustalenia zawarte w normach, jesli
zostaty one przywotane w zataczniku
nr 1 do rozporzadzenia, stanowiacym
Wykaz Polskich Norm przywotanych
w rozporzadzeniu.

Norma

PN-EN

ISO 14122-3:2005 Maszyny - Bezpieczenstwo - State srodki dostepu
do maszyn - Czesc 3: Schody, schody

drabinowe i balustrady nie znajduje
sie w Wykazie Polskich Norm przywotanych w rozporzadzeniu, stanowiacym zatgeznik nr 1 do rozporzadzenia,
co nalezy rozumiec, ze ustalenia zawarte w tej normie nie majg charakteru regulacji prawnej, lecz stanowig
zbior wiedzy technicznej.
Reasumujac, z powyzszych wyjasnieh
wynika, iz przywotane na wstepie wymagania zawarte w § 68 i 69, w powiazaniu z § 9 9 , powinny bye spetnione przy projektowaniu
schodow
statych w halowym budynku produk-

cyjnym. Natomiast jesli projektowane
sa schody jako srodek dostepu do obstugi urzadzeh technicznych, w formie dojscie do urzadzeh technicznych,
spetniony powinien bye wymdg ust. 1
i 2 § 68, jedynie w przypadku gdy
w budynku tym zatrudnionych jest ponad 10 osob. Gdy zas zatrudnionych
jest mniej osob, przepisy rozporzadzenia dotyczace schodow

statych

nie maja zastosowania, nalezy wbwczas kierowac sie zasadami wiedzy
technicznej, zawartej w PN-EN ISO
14122-3:2005,

•

Budowa linii energetycznych w gruntach rolnych
•dpowiada Andrzej Jastrzebski - radca prawny

Czy koniecznosc
budowy linii energetycznych
kablowych
i napowietrznych w gruntach
rolnych klasy l-lll zmienia przeznaczenie gruntdw, przez ktore sa prowadzone?

Grunty rolne klasy l-lll podlegaja ochronie na postawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych
i lesnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 1 2 1 ,
poz. 1266 z pozn. zm.). Zmiana ustawy, do jakiej doszto w 2 0 1 3 r, wprowadzita specjalna procedure zmiany
przeznaczenia takich gruntow na cele
nierolnicze i nielesne. Zgodnie z art.
7 ust. 2 przeznaczenie gruntow rolnych stanowiacych uzytki rolne klas
l-lll na cele nierolnicze nastepuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poniewaz
wymaga uzyskania zgody ministra.
wtasciwego do spraw rozwoju wsi,
Wyrazanie zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych nastepuje zas
na wniosek wojta, burmistrza, prezydenta miasta, Nalezy podkreslic, iz
gminy nie maja obowiazku sporzadzania i uchwalania miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, co
rdwniez stanowi wyraz realizowanego
przez samorzad szczebla podstawowego tzw. wtadztwa planistycznego.
Oznacza to, ze ustawodawca powiazat

scisle zagadnienie zmiany przeznaczenia gruntow wskazanych klas uzytkow
rolnych z planowaniem przestrzennym
na szczeblu gminy, z tym zastrzezeniem, ze regulacji powotanej ustawy
Ca zatem rdwniez tych odnoszacych
sie do zmiany przeznaczenia gruntow
rolnych] nie stosuje sie do gruntow
rolnych

stanowiacych

uzytki

rolne

potozonych w granicach administracyjnych miast Czob. art. 5b powotanej
ustawy).
Natomiast w przypadku innych gruntow,

niezaliczonych

rolnych klasy l-lll,

do

uzytkow

ktdrych

zmiana

przeznaczenia nie wymaga zgody odpowiedniego organu, nastepuje ona na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy bgdz na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (niewymagajgeego zgody na tzw.
odrolnieniel.
Nastepstwem zmiany przeznaczenia
gruntow

stanowiacych

uzytki

rolne

klasy l-lll na cele nierolnicze jest ich
wytaczenie z produkeji rolnej (polegajqce na rozpoczeciu innego niz rolnicze
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