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Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie oceny obiektów budowlanych
przeznaczonych na prowadzenie działalności przedszkolnej

Dodany: 20 lipca 2009, uaktualniony: 10 w rześnia 2009

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Podsekretarz Stanu

Olgierd Dziekański

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

BR/MPD/0780-1/4847/08

Pan

Robert Dziwiński
Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2008 r. znak: DZSE-BW-045-1/08 uprzejmie
informuję, iż zgodnie z przepisami art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane przez zmianę sposobu
użytkowania w szczególności rozumiemy, podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części
działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony
środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń.

Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia wymagań, określonych w § 4 – 4b rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania pozaszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, prowadzenie zespołu wychowania
przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wymaga uzyskania zgody (pozytywnej opinii) państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o
zapewnieniu w lokalu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających wymagania
określone w § 4a i 4a w/w rozporządzenia.

W przypadku budynków użyteczności publicznej m.in. budynki oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki (np.
świetlice środowiskowe), kultury (np. ośrodki lub domy kultury), kultu religijnego (np. budynki parafialne) itp., lub
mieszkań znajdujących się na pierwszej kondygnacji naziemnej budynków mieszkalnych, podjęcie w nich
działalności polegającej na prowadzeniu zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, po
spełnieniu przez konkretny budynek lub jego część wymagań higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, określonych w przepisach w/w rozporządzenia i uzyskanie pozytywnych opinii, o których
mowa w powyższym akapicie, oznacza, że działalność ta nie zmienia wymagań higieniczno-sanitarnych oraz
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a tym samym nie zachodzi konieczność dokonywania zgłoszenia organowi
administracji architektoniczno-budowlanej zmiany sposobu użytkowania.

Uprzejmie proszę o przekazanie o przyjętym stanowisku Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego
dokonujących oceny obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności przedszkolnej

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Włodkowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 


