
46

C

  

-

 

 Ust. 1.  

-

-

-

-

 

od granicy

9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użyt-

kowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki 

budowlanej nie ustala się. 

10. Zachowanie odległości, o  których mowa w  ust. 1–9, nie jest wymagane w  przypadku, gdy 

sąsiednia działka jest działką drogową.2
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Rysunek II. 26. Odległości stanowisk postojowych dla samochodów od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także zamieszkania zbiorowego z 

wyjątkiem hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych i wycieczkowych oraz schronisk (w tym 

młodzieżowych). Wymagania te obejmują także garaże otwarte (na rysunku pokazano to tylko w jednym przypadku, ale 

dotyczy to wszystkich). Identyczne odległości przyjmuje się w przypadku boisk dla dzieci i młodzieży, a także placów 

zabaw. To, że w przepisie mowa o stanowiskach postojowych, wskazuje, że usytuowanie pomiędzy budynkiem a nimi 

drogi manewrowej nie będzie jego naruszeniem (§ 19 ust. 1, przepis został uzupełniony o wymagania dla samochodów 

innych niż osobowe, nieco też zmodyfikowano wymagania dla samochodów osobowych).

Uwaga: Z wszelkich obostrzeń zwolnione są stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają 

wyłącznie osoby niepełnosprawne (§ 20, patrz rysunek II. 28).
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4. Warunki określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej.

§ 224

1. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego nad strefą pożarową PM, o gęstości obciążenia 

ogniowego powyżej 1.000 MJ/m2, wysokość pasa międzykondygnacyjnego powinna wynosić co najmniej 1,2 m.

2. Za równorzędne rozwiązanie uznaje się oddzielenie poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu 

co najmniej 0,8 m lub też inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wymiaru pionowego i wysięgu co najmniej 1,2 m, 

z zachowaniem warunków określonych w § 223 ust. 3.

§ 225

Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający 

ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla 

ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one 

zamocowane.

Wysokość pasa nad 

strefą pożarową

Mocowanie okładzin 

elewacyjnych
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ratowniczych

Rysunek VI. 12. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wymaga się do ewakuacji przynajmniej dwóch 

obudowanych klatek schodowych oddzielonych przedsionkami przeciwpożarowymi (§  246 ust. 1), dopuszczając dwa 

przypadki, gdy wystarczy jedna taka klatka (§ 246 ust. 4).

W  niemal wszystkich wypadkach wymagane jest też dostosowanie przynajmniej jednego dźwigu do potrzeb ekip 

ratowniczych, do którego dostęp również chroniony powinien być przez przedsionek przeciwpożarowy (§ 253). Ze względu 

na to (i  to nie tylko dla zaoszczędzenia miejsca) można wykorzystać w  tym celu przedsionek przed wejściem do klatki 

schodowej, jak to pokazano na rysunku. Wymagania dotyczące przedsionków przeciwpożarowych, w tym minimalnych ich 

wymiarów, zapisano w § 232, ale w przypadku, gdy pełnią one też funkcję przedsionków dla dźwigów przystosowanych dla 

ekip ratowniczych, muszą mieć wielkość umożliwiającą manewrowanie noszami.

Uwaga: w szczególnym przypadku, po spełnieniu dodatkowych warunków (§ 246 ust. 5), dla stref ZL IV możliwa jest 

rezygnacja z przedsionków, co zilustrowano osobno na rysunku VI. 13.


