Dear Students,
Please find below the rules of assessment/examination the course “Building Law”.
Sincerely,
PhD., Eng. Architect

Agnieszka Janowska
The topic of the written work: “Issues of building law and technical conditions in force in … (name of your contry)”
The study should include specific examples (description + illustrations / pictures + maps).
Paper format: A4.
Deadline: 04th of January’ 2018 – hard copy and digital copy (DOC file).
Please submit your work to: PUT Facullty of Architecture, room no. 601 building A and e-mail: agnieszka.janowska@put.poznan.pl
Written assignment should include all the following issues / terms:
W zakresie warunków dot. zagospodarowania działki budowlanej:
- lokalizacja budynku – odległości, również odległości uwzględniające
przepisy ppoż
- dojścia i dojazdy
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych
- miejsca gromadzenia odpadów stałych
- media - uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód
powierzchniowych
- studnie/zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
- tereny zielone/rekreacyjne/powierzchnia biologicznie czynna
- ogrodzenia
W zakresie warunków dot. projektowania budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej:
- naturalne oświetlenie pomieszczeń, przesłanianie/zacienianie;
- schody, pochylnie;
- minimalne wymiary pomieszczeń w mieszkaniach;
- pomieszczenia sanitarne we wszystkich wymienionych typach
budynków;
- instalacje wewnętrzne (wod-kan, energia elektryczna, gazowa,
energia cieplna, instalacje i urządzenia telekomunikacyjne);
- przewody kominowe;
- wentylacja i klimatyzacja;
- urządzenia dźwigowe;
- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- ochrona p.poż.

In terms of conditions concerning development of the plot:
location of the building - distance, also distance taking into
account fire regulations;
access to the building: paths and runways;
parking spaces for cars;
solid waste collection sites;
media - technical infrastructure of the parcel and surface water
drainage
wells / liquid wastes reservoirs;
green areas / recreation areas / biologically active surface;
fences.
In terms of conditions concerning housing design (houses and multifamily houses) and service facilities design:
natural light (daylight), shading;
stairs and ramps;
housing space standards - minimum room dimensions in flats;
sanitary rooms in all mentioned buildings;
internal installations (plumbing, wiring, gas, heating, cooling and
telecommunication devices)
chimneys,
ventilation and air conditioning;
lifting equipment;
adapting the building to the needs of the disabled;
fire protection of the building.

