
Oświadczenie złożone 

przez senatora Janusza Sepioła 

na 64. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

W związku z pismami interwencyjnymi kierowanymi przez krakowskich projektantów do mojego biura 

senatorskiego uprzejmie proszę o wyrażenie stanowiska w następującej sprawie. Czy interpretacja przepisu 

§277 ust. 4 polegająca na uznaniu dwóch niezależnych garaży podziemnych usytuowanych w dwóch od-

dzielnych budynkach, na dwóch oddzielnych działkach, oddzielonych ścianą pożarową – jeden usytuowany 

w budynku biurowym o powierzchni 567 m
2
, gdzie jest 14 miejsc postojowych, drugi usytuowany w budynku 

hotelowym o powierzchni 1381 m
2
, gdzie są 33 miejsca postojowe – z dwoma niezależnymi wjazdami, do-

stępnych z jednej wspólnej rampy zjazdowej usytuowanej na działce budynku hotelowego ze służebnością 

dla biurowca, za jeden garaż zamknięty jest właściwa? 

Inwestycja jest w fazie projektowej. Pierwotny projekt zespołu biurowo-hotelowego został zatwierdzony 

poprzez wydanie pozwolenia na budowę w dniu 4 stycznia 2013 r., w którym zaakceptowano dwa niezależne 

garaże. Obecnie procedowana jest zmiana tej decyzji ze względu na zmianę operatora hotelu. Stan prawny na 

dziś nie uległ zmianie w stosunku do stanu z dnia 4 stycznia 2013 r. 

Teren położony jest w obszarze pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta”. Z uwagi na loka-

lizację istnieje możliwość realizacji tylko jednego zjazdu z drogi publicznej (wymogi zarządcy drogi z uwagi 

na, na przykład, odległości od skrzyżowań itp.). Traktowanie obligatoryjne tych dwóch przedmiotowych 

garaży jako jeden garaż z uwagi na wspólny zjazd może zniechęcić inwestorów, wręcz może spowodować 

ich odstąpienie od realizacji inwestycji. Przepis §277 ust. 4 mówi: „W garażu zamkniętym o powierzchni 

całkowitej przekraczającej 1500 m
2
 należy stosować samoczynne urządzenia oddymiające”. W przypadku 

liczenia powierzchni garaży łącznie pojawia się konieczność wyposażenia garaży w wentylację oddymiającą 

bardzo trudną do realizacji z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne, konstrukcyjne, konserwatorskie itp. 

Zastosowanie wentylacji strumieniowej uniemożliwia konfiguracja konstrukcji, która jest podporządkowana 

wymogom dotyczącym lokalizacji, wymogom określonym w decyzji o warunkach zabudowy, a także wymo-

gom konserwatorskim i sąsiedzkim. 

Z wyrazami szacunku 

Janusz Sepioł 




