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wtedy, gdy schody o wysokosci do 1 m, niemaja.ee balustrad, sa. odpowiednio szersze, tj. obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejscia, do ktorego prowadza.,
co najmniej po 0,5 m.
Podsumowujac zatem powyzsze ustalenia: jesli nie mamy do
czynienia z przestrzenia. otwarta., tak jak ma to miejsce w tym konkretnym przypadku, w ktorym bieg jest z obu stron obudowany scianami, przedstawione ustalenia dotycza.ee obowiazku wykonywania
jakiegokolwiek zabezpieczenia nie maja. zastosowania.
Odrebna. kwestia. jest komfort uzytkowania takich schodow
Obiekt budowlany jako catosc oraz jego poszczegolne cze- ograniczonych obustronnie scianami. Zamocowanie poreczy
sci, wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, przy takich schodach utatwia ich uzytkowanie. Nalezy jednak
zgodnie z ust. 1 art. 5 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. pamietac, ze zgodnie z ust. 6 § 298 porecze przy schodach
z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 powinny bye oddalone od scian, do ktorych sa. mocowane,
i 650) nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytko- co najmniej 0,05 m. Przepis ustala zasady montazu poreczy,
wania, projektowac i budowac w sposob okreslony w prze- a nie obowiazek ich montazu. Montaz poreczy nie powinien
pisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z za- powodowac pomniejszenia szerokosci uzytkowej schodow ponizej
sadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in. spetnienie dopuszczalnej wymaganej szerokosci.
Zasady wyznaczania szerokosci uzytkowej schodow statych
podstawowych wymagan.
Jednym z podstawowych wymagan dotyczacych obiektow okresla ust. 4 § 68 WT. W mysl tego przepisu szerokosc mierzy
budowlanych - okreslonych w zataczniku I do rozporza.- sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypaddzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ku balustrady jednostronnej - miedzy wykohczona. powierzehz dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaja.cego zharmonizowane nia. sciany a wewnetrzna. krawedzia. poreczy tej balustrady.
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych Szerokosci te nie moga. bye ograniczane przez zainstalowane
i uchylaja.cego dyrektywe Rady 89/106/EWG, ktorych spet- urzadzenia oraz elementy budynku.
nienie jest wymagane na mocy ustaleh pkt 1 ust. 1 art. 5 Przepisy techniczne, w tym dotycza.ee schodow, zgodnie
ustawy - Prawo budowlane - jest wymaganie bezpieczeh- z § 1 WT stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przestwa uzytkowania. W rozumieniu warunkow, technicznych budowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkow,
dla budynkow wedlug § 291 rozporzadzenia Ministra Infra- w tym budynkow jednorodzinnych, z zastrzezeniem § 207
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow ust. 2. Zastrzezenie to stanowi, ze przepisy dotycza.ee wytechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy- miarow schodow, o ktorych mowa w § 68 ust. 1 i 2 WT, stotuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) suje sie rowniez do uzytkowanych budynkow istnieja.cych,
(dalej: WT), nalezy projektowac i wykonywac budynek ktore na podstawie przepisow odrebnych rozporzadzenia
1 urzadzenia z nim zwiazane w sposob niestwarzaja.cy nie- Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
mozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie 7 czerwea 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej buuzytkowania, w szczegolnosci przez uwzglednienie, w od- dynkow, innych obiektow budowlanych i terenbw - uznaje
sie za zagrazaja.ee zyciu ludzi, z uwzglednieniem postanoniesieniu do schodow, ponizej przywotanych wymagan.
Ogolny wymog stosowania schodow statych, zapewniaja.- wieh § 2 ust. 2 WT. Punkt 1 ust. 2 w § 2 WT okresla, ze przy
cych dostep do pomieszczeh potozonych na roznych pozio- nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
mach, wynika z ustaleh § 66 WT. Z kolei zgodnie z ust. 1 § 68 uzytkowania budynkow o powierzehni uzytkowej nieprzeschody w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych jednoro- kraczaja.cej 1000 m wymagania art. 5 i 6 ustawy - Prawo
dzinnych, nalezy projektowac, pamietajac o wymaganej minimalnej budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r.
szerokosci uzytkowej biegu. W przypadku budynku jednorodzinne- poz. 12, 317, 352 i 650) moga. bye spetnione w sposob
go dopuszczalna szerokosc uzytkowa biegu wynosi 0,8 m. W mysl inny niz okreslony w WT, stosownie do wskazah ekspertyustaleh ust. 1 § 296 WT schody wewnetrzne w budynku stuza.ee do zy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej
pokonywania wysokosci przekraczajacej 0,5 m powinny bye zaopa- albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpietrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni czeh przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym kootwartej. Przepis nie narzuca zatem sposobu zabezpieczenia. mendantem wojewodzkim Pahstwowej Strazy Pozarnej lub
Istotne jest, ze ma on zastosowanie wylacznie w przypadku pahstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowystepowania otwartej przestrzeni oraz pokonywania okre- wiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
slonej wysokosci. Dodatkowo w odniesieniu do schodow Za bezpieczehstwo osob korzystajacych ze schodow odpowiada
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z ust. wtasciciel lub zarzadca budynku, w ktorym sie znajduja. schody.
2 § 296 WT, warunek ust. 1 uznaje sie za spetniony rowniez Bezpieczehstwo to jest rozumiane jako spetnienie art. 61

W domu jednorodzinnym na klatce schodowej na poziomie
od potpietra do poziomu pierwszego pietra jest osiem stopni szerokosci biegu 1 m. Bieg jest z obu stron obudowany
scianami. Czy musi bye uchwyt na jednej ze scian (nie balustrada) zabezpieczajacy przed ewentualnym
wypadkiem.
Jaki przepis reguluje te sprawe? W przypadku braku uchwytu kto odpowiada za bezpieczehstwo
osob korzystajqeych
ze schodow?
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' ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z ktorym wlascijb zarzadca obiektu budowlanego, w tym budynku, jest
: .viazany utrzymywac i uzytkowac obiekt zgodnie z zasa0 ktorych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, tzn. ze obiekt,
1 takze i schody, nalezy uzytkowac w sposob zgodny

z ich przeznaczeniem oraz utrzymywac w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, niedopuszczajac do nadmiernego pogorszenia ich wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej, szczegolnie w zakresie zwiazanym z wymaganiami, o ktorych mowa w pkt 1 i 3 ust. 1 art. 5 tej ustawy. •<

tup linii wysokiego napiecia blisko
omu
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wymagane na mocy ustaleh lit. c pkt 1 ust. 1 art. 5 ustawy
- Prawa budowlanego - jest wymaganie dotycza.ce: higieny,
zdrowia i srodowiska.
Obiekt budowlany jako catosc oraz jego poszczegolne czesci,
wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, zgodnie z ustaleniem ust. 1 art. 5 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352
i 650) nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac miedzy innymi spetnienie
podstawowych wymagan.
Warunki techniczne niezbedne do spetnienia wymagania higieny i zdrowia w rozporzadzeniu WT zostaty zawarte m.in.
w rozdziale 1 „Usytuowanie budynku" w dziale II „Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej" oraz w dziale
VIII „Higiena i zdrowie". W mysl ogolnej reguty, zawartej
w § 11, budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi powinien bye wznoszony poza zasiegiem zagrozeh i uciazliwosci okreslonych w przepisach odrebnych, przy czym
dopuszcza sie wznoszenie budynkow w tym zasiegu pod
warunkiem zastosowania srodkow technicznych zmniejszaja.cych uciazliwosci ponizej poziomu ustalonego w tych
przepisach ba.dz zwiekszajacych odpornosc budynku na te
zagrozenia i uciazliwosci, jesli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarow ograniczonego uzytkowania, okreslonych w przepisach odrebnych. Szkodliwe
promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetyczN przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia nych zostato ujete na pierwszym miejscu otwartego kata12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, logu uciazliwosci. Kolejne miejsce zajmuje hatas i drgania
akim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (wibracje) - pkt 1 i 2 ust. 2 § 11 WT.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) (dalej: WT), Kolejny wymog, ktory nalezy spetnic, zawarty zostai
^ie ma wymogu dotyczacego zachowania przynajmniej minimal- w § 314 WT. Stanowi on zakaz wznoszenia budynkow z pomiesznej odleglosci budynku od stupa elektroenergetycznego. Nie czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na obszarach stref, w ktorych wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaty~nn\e\k nalezy, projektujac sytuowanie budynku, miec
wania pola elektromagnetycznego okreslonego w przepisach
na wzgledzie obowiazek spetnienia m.in. wymagania pododrebnych dotyczacych ochrony przed oddziatywaniem pol
stawowego oraz ustalonych warunkow technicznych.
elektromagnetycznych.
Jednym z wymagan podstawowych - dotyczacych obiektow
Z powyzszego wynika, ze zapewnienie wymienionych waoudowlanych i okreslonych w zataczniku I do rozporzadzerunkow ochrony uzytkownikow przed oddziatywaniem pol
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki elektromagnetycznych powinno bye przez projektanta realiwprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylaja.- zowane podczas dokonywania wyboru miejsca usytuowania
cego dyrektywe Rady 89/106/EWG, ktorego spetnienie jest budynku na dziatce budowlanej. <
-esylam zdjecie nowo budowanego w pewnym miescie
z.dynku. Nie wiem, kto stawia domy w takim miejscu,
:zie w ogrodzie stoi stup z siedmioma liniami wysokiego
ioiecia. W razie awarii lub uszkodzenia linii latwo o tra:±die. Co mowia, przepisy o odleglosci budynku od slupa
iktroenergetycznego?
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