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W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2011 r. uprzejmie informuję, iż odległość
budynku ZL, PM, IN od granicy lasu, stosownie do § 271 ust 8 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późno zm.) należy określać
zgodnie z tabelą § 271 ust. 1 z wymaganym zwiększeniem o 50 % jak w przypadku
zapewnienia odległości od budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.
Przepisy nie regulują możliwości zbliżenia odległości projektowanych budynków do granicy
z lasem. Tym samym zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych czy ściany
oddzi,elenia przeciwpożarowegQ. !lie zwalnia z .9bowiązku zachowania wymaganych w §}~
ust. 8 odległości.

Odnośnie do pytania w zakresie § 209 ust. 2 w/w rozporządzenia uprzejmie informuję,
że kwalifikacja do kategorii zagrożenia ludzi uzależniona jest od jego przeznaczenia i
sposobu użytkowania.

W przypadku szkolnej sali gimnastycznej z uwagi na liczbę przebywających
jednocześnie dzieci może wystąpić różna kwalifikacja do kategorii zagrożenia ludzi,
obejmująca takie kategorie jak: ZL I lub ZL III.

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późno zm.), do
obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dlatego też, tam gdzie
norma prawna nie zawiera precyzyjnych wytycznych, to projektant uwzględniając specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego w oparciu o wiedzę techniczną proponuje najlepsze, w. . . ..swojej oceme, rozwiązama.

Ocena zgodności tych rozwiązań z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
należy. do obowiązków właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego.
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