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Budowa boiska blisko dziatki rekreacyjnej
Odpowiada mgr inz. Anna Sas-Micuh ze Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki

Gmina wybudowata boisko
do siatkowki w odlegfosci
1/3 m od ptotu i 2,3 m od
domku letniskowego
na
dziatce rekreacyjnej. Pitki
wpadaja na moja dziatke,
grajacy przeskakuja
ptot
i go niszcza. Nadmieniam,
ze in west or nie uzyskaf mojej zgody na Caka lokalizacje
boiska. Czy opisana lokalizacja jest zgodna z przepisami i jakie warunki powinien
spetnic inwestor, aby uzyskac moja zgode na lokalizacje.

Inwestycja zwigzana z budowa. boiska do

oddziatywania

siatkowki powinna bye realizowana przy

powinna zawierac:

spetnieniu

formalnoprawnych

1] wskazanie przepisow prawa, na pod-

i szczegotowych, zawartych w ustawie

stawie ktorych dokonano okreslenia

ustaleri

- Prawo budowlane. Projektowana loka-

obszaru oddziatywania obiektu;

runki uzytkowe, o ktorych mowa w art.

tu przedstawiony w formie opisowej

5

ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca

lub graficznej albo informacje, ze ob-

1 9 9 4 r. oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 (Dz. U.

szar oddziatywania obiektu miesci sie

z 2 0 1 3 r. poz. 1409 z pozn. zm.), przez

w catosci na dziatce lub dziatkach, na

ktbre nalezy rozumiec poszanowanie,

ktorych zostat zaprojektowany.

wystepujqeych w obszarze oddziatywa-

Roboty budowlane, zgodnie z

nia obiektu, uzasadnionych interesow

ust. 1 Prawa budowlanego, mozna roz-

art. 28

osbb trzecich. Z tego tytutu projek-

poczac jedynie na podstawie ostatecz-

towanie lokalizacji boiska nalezy trak-

nej decyzji o pozwoleniu na budowe,

towac indywidualnie i podmiotowo. Nie

z zastrzezeniem art. 2 9 - 3 1 . Istotny

beda. tu pomocne ustalenia wymagah

w sprawie jest zapis dotycza,cy stron

technicznych dla budynkow, gdyz w roz-

postepowania. Zgodnie z ust. 2 art, 28

porzgdzeniu w sprawie warunkow tech-

stronami postepowania jedynie w spra-

nicznych, jakim powinny odpowiadac bu-

wie pozwolenia na budowe saj inwestor

dynki i ich usytuowanie, nie ma regulacji

oraz wtasciciele, uzytkownicy wieczysci

ustalajacych wymagane odlegtosci in-

lub

frastruktury rekreacyjnej od budynkow.

jgcych sie w obszarze oddziatywania

Nalezy zwrocic uwage na obowigzujace

obiektu.

od dnia 15 pazdziernika 2 0 1 5 r. zmiany

zarz^dcy

nieruchomosci

znajdu-

W mysl art. 29 ust. 1 pkt 9 Prawa

przepisow, wprowadzone rozporzadze-

budowlanego budowa boisk szkolnych

niem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

oraz boisk, kortow tenisowych, biezni

z dnia 2 2 wrzesnia 2 0 1 5 r. zmieniajg-

stuzaxych do rekreacji nie wymaga po-

cym rozporzgdzenie w sprawie szcze-

zwolenia na budowe, ale zgtoszenia wta-

zakresu

i formy

projektu

sciwemu organowi.

budowlanego. Aktualnie przepisy przed-

Zgodnie z ust. 2 art. 30 ustawy w zgto-

miotowego

okreslaja

szeniu nalezy m.in. okreslic rodzaj, za-

zakres i forme projektu budowlanego,

rozporzadzenia

kres i sposob wykonywania robot. Nale-

stanowigcego

zy

podstawe

do

wydania

podkreslic,

ze

wtasciwy

organ,

decyzji o pozwoleniu na budowe, nie

zgodnie z ust. 7 pkt 4, moze natozyc

ograniczajac zakresu opracowah pro-

w

jektowych w stadiach poprzedzajaxych

w ust. 5, obowia^zek uzyskania pozwole-

opracowanie

budownictwa

ta

2) zasieg obszaru oddziatywania obiek-

wykonywanych

Inzynier

Informacja

lizacja boiska powinna uwzgledniac wa-

gotowego
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obiektu.

projektu

budowlanego,

rbwnoczesnie,

drodze

decyzji,

o

ktbrej

mowa

nia na wykonywanie okreslonego obiek-

szcze-

tu lub robot budowlanych objetych obo-

golnie projektu technologicznego oraz

wia,zkiem zgtoszenia, o ktorym mowa

na potrzeby zwia.zane z wykonywaniem

w ust. 1, jezeli ich realizacja moze spo-

robot budowlanych. W wyniku noweli-

wodowac

zacji dodano § 13a okreslajgcy zasady

ba.dz zwiekszenie ograniczen lub ucigzli-

opracowywania informacji

wosci dla terenow sa,siednich.

o obszarze

wprowadzenie,

utrwalenie
•

