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PO STANOWIENIE

Na podstawię art' 9 ust. 2 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. _ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,
U. z 2020 r. poz, 1333 z poźn. zm.) oraz pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
stycznia 2021 r, (data wpływu: 22.02.202l t.) o ozn': DAB-IVa.713'1866.2020 RPW: 11460412020
Dot.2506lMWz
postanawiam udzielić zgodv na odstępstwo od przepisÓw techniczno-budowlanych tj': $ 40 ust, 3

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznyclt,
jakim powinny odpowiadaó budynki iich usytuowanie (Dz. U. zŻ019, poz. 1065), polegające na
usytuowaniu okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, w odległości od 6,18 m do 7,87 m od
istniejącego p|acu zabaw, w ramach projektowanej przebudowy, rozbudow wruz ze zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń na potrzeby oddziałów żłobkowo-przedszkolnych w istniejącym
budynku Szkoły Podstawowej w Zamieniu zlokalizowanym na działcę budowlanej nr ew. 29614,
29 4 13, 293 l 8, 292/ 6, 29 l l 6 w m iejscowości Zamienię, gń ina Mińsk Mazowiecki'

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2020 r. do Starostwa Powiatowęgo w Mińsku Mazowieckim wpłynął
wniosek Gminy Mińsk Mazowiecki o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno _

budowlanych w zakresie umożliwiającym usytuowaniu okien pomieszczeń ptzeznaczonych na pobyt
ludzi, w odległości od 6,18 m do 7,87 m od istniejącego placu zabaw, w ramach projektowanej
przebudowy, rozbudowy wraz Ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby
oddziałów żłobkowo-przedszkolnych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Zamięniu
zlokalizowanym na działce budowlanej nr ew, 29614, 29413, 29318, 29216, Ż9116 w miejscowości
Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki.

Zgodnie z art, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanę (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz, 1333 z późn. zm.) Starosta Miński wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju, Pracy i

Technologii z dnia 17 grudnia 2020 r' znak AB,670,34Ż,2020 w sprawie upoważnienia do udzielenia
zgody w ww. zakresie.

Pismem z dnia 25 stycznia Ż02l r' (data wpĘwu: 22 lutego 20Ż1 t.) o oznaczeniu DAB-
lYa.713.1866.2020 RPW: 11460412020 Dot. 2506lMKlz Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
przychylił się do wniosku i upoważnił Starostę Mińskiego do wyrazenia zgody na wnioskowane
odstępstwo od przepisÓw tęchniczno-brrdowlanych.

Zdaniem organu rozsttzygającego w niniejszej sprawie zastosowanie odstępstwa jest celowe
ponieważ:
- wiąże się z poprawą warunków dotychczasowego uzytkowania budynku szkoły, rozbudowa budynku
szkoĘ o 4 nowe sale zapewni nowe miejsca dla 100 dzieci w wieku przedszkolno-żłobkowym,

W związku zpowyŻszym postanowiono jak w sentencji powyzszego postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie służy

otrzymują:
l, Gmina Mińsk Mazowięcki
2, A/a

Oprac,: Marta llieczorek (tel.: 25 756 40 47)
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