listy

Remont i przebudowa szopy

•dpowiada mgr inz. Anna Sas-Micuri - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Mam pytanie
szopy

dotyczace

drewnianej

wiazujacymi
Szukatem
necie,
ne

znalezio-

dowlany, oraz czy zakres projekto-

w wyniku ktdrych nastepuje zmia-

dotyczyly

remontu

wanych robot budowlanych mozna

na

stowo

zakwalifikowac jako remont, czy t e z

technicznych

bez elementow

z gruntem.
ktory

dotyka

mnie

2 9 0 z pozn. zm.).

wysokosc, dtugosc, szerokosc b§dz

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy

liczba

Staro-

z

ziemi,
gruntem.

Ci

pozniej
zaklasy-

prawnego

postanowitem

bu-

lekturze

autorstwa

radcy

Wawrzyniak),

juz

wiatrakami,

nie

walczyc

tylko

wyremon-

drewniana

sie jednak,

szope.

ze jezeli

wymagaio

pozwolenia,

posado-

sie tu na

- Jolanty

star a

przeze

jako budowe

w „IB"

bedzie

kubatura,

(a raczej

dynku (opieram
artykuiu

Boje

budowlane [Dz.U. z 2 0 1 6 r. poz.

projektowana

budowe

towac

taczacych

mylnie

wienieJ blaszaka

z

budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych

ze kazdy

Starostwo

WojewodztwoJ

to

tez

zgtoszenia

znajda

lub

sie powody

do

sprzeciwu.
Jezeli

wspomniana

zadnego

czy mi mo to musze
szenia

tej

wymianie

desek

na jednej

nie drzwiczek,
ktora

z

nie ma
gruntem,

dokonac

zgto-

- Prawo budowlane (dalej: Pb) przez
budynek nalezy rozumiec taki obiekt
budowlany, ktory jest trwale zwiqzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca. przegrod budowlanych

oraz

posiada

fundamenty

kondygnacji.

W

jak:

zabudowy,
opisanym

przypadku wykonanie wylewki nalezatoby zakwalifikowac do przebudowy obiektu budowlanego.
Zgodnie z nowym brzmieniem a r t .
29 ust. 1 Pb, obowigzujgcym od
1 stycznia 2 0 1 7 r., na podstawie

i dach. Opisana szopa nie jest t r w a -

ustawy z dnia 16 grudnia 2 0 1 6 r.

le zwiqzana z gruntem i nie posiada

0 zmianie niektorych ustaw, w celu

fundamentow, a zatem nie spetnia

poprawy

definicji budynku. W rozumieniu a r t .

przedsiebiorcdw (Dz.U. poz. 2 2 5 5 ) ,

3 pkt 1 ustawy Pb jest obiektem

w powiqzaniu z ust. 2 pkt 1 a r t . 2 9

otoczenia

prawnego

budowlanym.

pozwolenia na budowe nie wymaga

Co do pojecia „remont" t o w swietle

wykonywanie

robot

art. 3 pkt 8 ustawy Pb przez re-

polegajgcych

na remoncie

budowlanych
obiek-

mont nalezy rozumiec wykonywanie

t o w budowlanych. W stosunku do

w istniejgcym obiekcie budowlanym

przebudowy obiektdw budowlanych

robot

maja. zastosowanie

budowlanych

na odtworzeniu stanu

polegajqcych
pierwotne-

przepisy art.

29 ust. 2 pkt 1a, w mysl ktdrych

go, niestanowia,cych biezqcej kon-

przebudowa obiektdw budowlanych

serwacji, przy czym dopuszcza sie

wymienionych w ust. 1 nie wymaga

o

pozwolenie

stosowanie wyrobow

polegajacy

innych, niz uzyto w stanie pierwot-

opisanej szopy nie mozna zakwali-

zgnilych

nym. Proponowana przez czytelnika

fikowac do zadnego obiektu wymie-

wymia-

wymiana zgnitych desek na jednej

nionego w ust. 1 , ustalenie ust, 2

wylewki,

ze scian, wymiana drzwiczek miesci

pkt 1a nie bedzie miec zastosowa-

sie w definicji

nia. W mysl nowego brzmienia a r t .

bocznych
ze scian,
zrobieniu

spetniaiaby

podtogi

(nie bytaby

zycznie

z konstrukcja

tylko

funkcje

potaczona
szopy).

fi-

budowlanych

remontu. Jednak juz

wykonanie wylewki nie mozna uznac
za odtworzenie stanu pierwotnego,
gdyz pierwotnie szopa

byta podtogi

pozbawiona. Tylko prace zwiqzane
z remontem istniejgcej wylewki mie-

32

parametrow,

powierzchnia

szopy,

lub wniosku

na remont
na:

szopa

potaczenia

lub

obiektu

bedzie t o przebudowa, w mysl usta-

matki

poiaczony

uzytkowych

istniejgcego

wy z dnia 7 lipca 1 9 9 4 r. - Prawo

na

opinie,

parametrow

budowlanych,

do-

stoi

W moim

uzyskatem

robot

gofej

pytanie

ziemi,

fikowato

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 7a Pb

wszystkie

bo moje

Poniewaz

zumieniu pkt 8 art. 3 Pb.

ne jest ustalenie dwoch kwestii: jak

przez przebudowe nalezy rozumiec

w

Podkreslam

trwale

scityby sie w pojeciu remontu w ro-

wykonywanie

szopy, ktora

obiekt,

aby odpowie-

nalezy traktowac drewniana. szope,

tyczy

jest

wszystkim,

czy jako budynek czy tez obiekt bu-

strony

„budynek",

Przede

dziec na pytanie czytelnika, niezbed-

inter-

odpowiedzi

ale

stwie

z obo-

przepisami.

budynkow.

ja

remontu

zgodnie

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

pozwolenia

na budowe.

Poniewaz

3 0 ust. 1 pkt 2b ustawy - Prawo budowlane, obowia.zuja.cego od
1 stycznia 2 0 1 7 r., na podstawie
ustawy z dnia 16 grudnia 2 0 1 6 r.
o zmianie niektorych ustaw, w celu

listy

poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcow,

wymianie zgnitych desek na jednej ze scian,

jedynie

obiektdw,

wymianie drzwiczek oraz zrobieniu wylewki,

o ktdrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d

ktora spetniataby tylko funkcje podtogi, lecz nie

oraz pkt 2b, 3, 3a, 1 1 , 12, 14, 16, 19, 19a,

bytaby potaczona fizycznie z konstrukcja szo-

20b i 2 8 , wymaga zgtoszenia organowi admini-

py, ze wzgledu na brak podstaw prawnych nie

wykonywanie

przebudowy

stracji architektoniczno-budowlanej.
Reasumujqc,

projektowany

przez

powinien sie wigzac ze zgtoszeniem organowi
czytelnika

administracji architektoniczno-budowlanej za-

remont wraz z przebudowa, obiektu budowla-

miaru wykonania takich robot ani t y m bardziej

nego, jakim jest opisana szopa, polegaja.ce na

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

•

wydarzenia

\

i

i,

Jnfrastruktura Polska
& Budownictwo"
akohczyta sie VIII edycja konfe-

Z

Blocher, prezes Zarzadu Budimex S.A.

mieszkah, to trudno przewidziec pro-

rencji Jnfrastruktura Polska &

Gtownym tematem pierwszego panelu

gnozy na dalsze lata, biorqc pod uwa-

Budownictwo" pod honorowym

byty kwestie zwigzane z zamowieniami

ge niewiadoma, liczbe ludnosci. Paneli-

patronatem Ministerstwa Infrastruk-

publicznymi. Podczas kolejnej czesci

sci podkreslali koniecznosc wdrazania

tury i Budownictwa, podczas ktorej

spotkania skupiono sie na kwestii do-

innowacji oraz aktywnosci na polskim

przedstawiciele najwazniejszych spo-

tyczqcej drog, w szczegolnosci tych

rynku wewnetrznym w obliczu rosng-

tek sektordw debatowali o najistotniej-

inwestycji,

cej swiadomosci przedsiebiorcow.

szych kwestiach dotyczgcych branzy.

czone. Stoteczna infrastruktura byta

Punktem kulminacyjnym byta wieczor-

W konferencji udziat wzieli m.in. Jerzy

osia. debaty w trzecim panelu. Z kolei

na gala rozdania ..Diamentdw Infra-

Szmit,

ktore

zostaty juz ukoh-

infrastruktury

ostatnia czesc konferencji poswiecona

struktury

i budownictwa, ktory uroczyscie za-

byta budownictwu. Moderator zapro-

scie

inaugurowat

wiceminister

i Budownictwa",

zainaugurowana

uroczy-

wystapieniem

Krzysztof

ponowat debate nad sytuacja. polskie-

Wtodzimierza

Kondraciuk, generalny dyrektor drog

go mieszkalnictwa - choc jestesmy

prezesa Europejskiej Rady Inzynierdw

krajowych i autostrad, oraz Dariusz

w czotowce ceny i liczby budowanych

Budownictwa.

konferencje,

Szymczaka,

bytego

•

m a r z e c 201

7

[1 481 33

