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Wstęp
Z  niniejszego  poradnika  dowiesz  się,  w  jakiej  odległości  od  granicy  działki

lokalizować różne  obiekty budowlane  oraz jaką  odległość zachowywać między

nimi,  by  spełnić  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

12 kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Gdy w poradniku używam określenia „rozporządzenie” lub „warunki techniczne”,

mam  na  myśli  powyższe  rozporządzenie.  Natomiast,  gdy  posługuję  się  nazwą

„prawo budowlane”, mam na myśli ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

W poradniku omawiam następujące paragrafy warunków technicznych: 2, 4-5, 9,

12, 13, 19-20, 23, 31, 36-38, 40, 179, 271-273, 276, 286 ust. 2.

Znajdziesz tutaj również:

• ciekawe i przydatne orzeczenia sądów,

• odpowiedzi  na  często  pojawiające  się  wśród  inwestorów,  projektantów

i urzędników pytania.

Wraz  z  niniejszym  poradnikiem  otrzymałeś tabele  podsumowujące,  w  których

w przejrzysty  sposób  przedstawiłam  większość  z  omówionych  przepisów.

Wykonałam je w taki sposób, aby po wydrukowaniu w formacie A4 stanowiły dla

Ciebie  praktyczną  ściągę,  z  której  będziesz  mógł  korzystać  podczas

projektowania lub sprawdzania projektów.

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące tego poradnika, napisz do mnie na

adres: kontakt@oprawiebudowlanym.pl. Chętnie poznam Twoją opinię.

Dziękuję za zaufanie.

Magda Myszura
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