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Budowlanego
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na stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, w przypadku gdy nie nastepuje
ingerencja w obiekt budowlany, polegaja,ca np. na zmianie ksztattu lub wielkosci otworow okiennych lub drzwiowych, nie stanowi robot budowlanych
objetych zakresem robot

remonto-

wych (art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo
budowlane). Prowadzenie takich robot
nie wymaga pozwolenia na budowe ani
dokonania

zgtoszenia

wtasciwemu

miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
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Wysokosc pomieszczeh w budynku

•dpowiada mgr inz. Anna Sas-Micuh - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
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mieszczenia do dziennego pobytu ludzi
w budynku zamieszkania zbiorowego,
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minima/na

z 2015 r. poz. 1422). Do grupy po-

wysokosc?

mieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi zalicza sie pomieszczenia mieszkalne, przez ktore wedtug § 3 pkt 10
rozporzgdzenia nalezy rozumiec pokoje

pojecie

budynki

mieszkalne,

ne. Pokoje w mieszkaniach zlokalizowanych w takich budynkach powinny,
w mysi ustaleh zawartych w tabeli
ust. 1 w § 72, miec wysokosc w swietle nie mniejszg niz 2,5 m, z zastrzezeniem dotyczacym pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych.
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•znacza to, ze jesli mamy do czynienia ze stropami pochytymi w mieszkaniu,

w

budynku

wielorodzinnym,

potozonym na ostatniej kondygnacji,
lub tez odpowiednio w mieszkaniu
wielopoziomowym, dopuszczalna minimalna srednia wysokosc w swietle
pokoju w takim mieszkaniu, liczona
miedzy najwieksza a najmniejsza. wysokoscig pomieszczenia,

nie moze

bye mniejsza niz 2,5 m.
Ponadto zgodnie z ustaleniem [§72)
pod tabelg z rozporzgdzenia

prze-

strzeni o wysokosci ponizej 1,9 m
nie zalicza

sie do

przeznaczeniu
czenia.

odpowiadajacej

danego

pomiesz-

Ustalenie to powoduje, ze

mniejsza wysokosc niz 1,9 m nie jest
uwzgledniana w wyliczeniach sredniej
dopuszczalnej wysokosci minimalnej
pomieszczenia.

tozony pokoj w budynku mieszkalnym

W przypadku pokoi w budynku jednorodzinnym, zlokalizowanych na poddaszu, dopuszczalna minimalna wysokosc w swietle wynosi 2,2 m.
Zgodnie z zapisem zawartym w przywotanej tabeli pokoj na poddaszu
w budynku jednorodzinnym, a takze
mieszkalnym zagrodowym moze miec
taka wtasnie minimalng wysokosc
w swietle.

w swietle wynosi co najmniej 2,5 m.

wielorodzinnym czy inny pokoj w budynku jednorodzinnym,
dopuszczalna

wysokosc

dla

ktdrych

minimalna

Ustalenia, zawarte w ust. 1 § 72,
zwiazane s§ z wymaganiem dotyczgcym dopuszczalnej minimalnej wysokosci w swietle pokoi w budynkach
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
oraz odrebnie pokoi na poddaszu
w budynkach jednorodzinnych czy
mieszkalnych zagrodowych. •

Reasumuj^c, pokoj na poddaszu w budynku jednorodzinnym moze miec
mniejsza. wysokosc niz dowolnie po-

wydarzenia

Jubileusz 50-lecia
Politechniki Warszawskiej
Filii w Ptocku

W

roku
akademickim
2016/2017
Politechnika
Warszawska Filia w Ptocku
obchodzic bedzie Jubileusz 50-lecia
istnienia. Uczelnia ta zostata powotana zarzadzeniem Ministra Oswiaty
i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 18
kwietnia 1967 r.
Filia jest integralng jednostka Politechniki Warszawskiej. Tworzg jg dwie
podstawowe jednostki organizacyjne:
czterokierunkowy Wydziat Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spotecznych. W uczelni prowadzone sg
studia I i II stopnia na kierunkach:
Budownictwo, Inzynieria srodowiska,

Inzynier

budownictwa

Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna oraz Ekonomia.
Wydziat prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinach: Budownictwo
oraz Budowa i eksploatacja maszyn.
Jednostka ma rozwinieta. infrastrukture dydaktyczno-naukow§, socjalna
i sportowa; posiada duzy potencjat
badawczy i wiele osiggniec, ktore
w roku jubileuszu beda przedmiotem
promocji.
• d poczatku swojej dziatalnosci filia
ksztatci inzynierow i magistrow inzynierdw budownictwa, prowadzi badania w dyscyplinie budownictwo, przyczyniajac sie do rozwoju naukowego,
gospodarczego, spotecznego Ptocka,

regionu ptockiego i kraju. W murach tej
uczelni pracowato wielu zastuzonych
dla budownictwa profesorow, m.in.:
Wtadystaw Lenkiewicz, Wojciech Wtodarczyk, Andrzej Gomulihski, Andrzej
Lapko, Zbigniew Scislewski, Anna Sobotka, Mirostaw Kosiorek. Absolwenci
ptockiej filii zajmujg eksponowane stanowiska w roznych podmiotach gospodarczych i spotecznych.
W ramach jubileuszu 1 6 - 1 7 listopada br. odbedzie sie IV Forum Budowlane - Ptock'2016, organizowane
przez Instytut Budownictwa Wydziatu Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii
w Ptocku. •

