Białystok, 2006-12-29

GŁÓWNY URZĄD
NADZORU BUDOWLANEGO
Departament Orzecznictwa
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Zwracam się do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o wyjaśnienie kwestii interpretacji definicji wiaty na konkretnym przykładzie (rysunki w załączniku).
Ustawa z 7 lipca 1994 r. nie zawiera definicji słowa „wiata”. Natomiast jest ona zawarta w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.).
Zgodnie z tą definicją: wiatą jest szczególny rodzaj budynku, stanowiący pomieszczenie naziemne nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian
pozbawione.
Czy w związku z tym przykładowy obiekt zadaszony o konstrukcji stalowej obudowanej blachą trapezową, mający służyć do celów parkingowych z racji tej, że ma:
- dwie ściany własne (obudowane),
- trzecia ściana (obudowana) to jednocześnie ściana istniejącej hali magazynowej,
- czwarta ściana jest całkowicie otwarta (nie obudowana),
spełnia kryterium „nie obudowania ścianami ze wszystkich stron” ?
Zatem, czy przykładowy obiekt należy klasyfikować jako wiatę czy budynek ?

Łączę wyrazy szacunku

mgr inż. arch. Bogdan WASILEWSKI
PdOIA, PD-0186
Załączniki:
1. Rysunek obrazujący zapytanie (rysunek przykładowej wiaty)
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czy to jest wiata a nie budynek ?
DEFINICJA WIATY
Czy w prawie budowlanym podana jest definicja „wiaty"?
Ustawa z 7 lipca 1994 r. nie zawiera definicji słowa „wiata”. Natomiast jest ona zawarta w Załączniku nr 1 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.).
Zgodnie z tą definicją
w iatą jest szczególny rodzaj budynku, stanowiący pomieszczenie naziemne nie obudowane ścianami ze
wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.
Powyższa definicja znajduje zastosowanie w szeroko pojętym prawie budowlanym.
mgr Anna Łochowska
GRUPA ATLAS

źródło:
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/0/63DA9600C5E811AAC1256EA00024823F?OpenDocument&Start=1&Count=1000
&ExpandView&View=n&Cat=pp,
(lub po prostu w wyszukiwarce www.google.pl : "definicja wiaty")

projektowana wiata (?) parkingowa

12745

istniejąca hala magazynowa

21065

265,46 m2

W projekcie budowlanym projektant pierwotnie tytułował ten obiekt "wiata" ale
pod naciskiem urzędu na etapie zatwierdzania projektu przy uzyskiwaniu
pozwolenia na budowę, musiał ustąpić i w całej dokumentacji słowo "wiata"
zastąpić określeniem "budynek".

